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Een bijzondere voorstad
in Zuid-Florida
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Bouwplaats burcht
volgende week open

Albaniëlezing in A’veen
is dinsdag 27 maart

In Guédelon, in de Franse Bourgogne, wordt sinds 1997 een middeleeuwse burcht gebouwd met de
technieken en gereedschappen uit
de dertiende eeuw. In het hoogseizoen zijn er rondleidingen in het
Nederlands, Duits en Engels. De
bouwplaats is vanaf 31 maart weer
open voor het publiek.
www.guedelon.fr

De lezing van Albaniëspecialist
Dolf Went bij boekhandel Venstra
in Amstelveen (in het Stadshart) is
niet maandag, maar dinsdag 27
maart. Went zal vertellen over zijn
avonturen in Albanië, dat honderd
jaar bestaat, en zijn verhalen illustreren met filmbeelden. Aanvang
20.00 uur, toegang gratis.
www.venstra.nl

Hamburg is wit,
groen en rood
De imposante gebouwen van weleer zijn er niet meer, maar
rond de haven wordt een prachtige nieuwe wijk
opgetrokken. Hamburg droomt van een nieuwe Hanzetijd.
tekst JOOST VERMEULEN, foto’s RÉNIE VAN DER PUTTE

‘I

k zal je laten zien wat ik
bedoel.” Op onze fietstocht door de stad heeft
Thomas, onze Hamburgse vriend, wel drie keer
gezegd dat zijn stad drie kleuren
kent. Hij zet zijn fiets langs de kant
en loopt met ons door een park in de
richting van Buiten Alster, het grote
binnenwater dat als een blauwgroene long vanuit het noorden de
stad in steekt. Aan de rand van het
water wuift hij met zijn handen:
“Kijk, hier langs het water is de stad
wit, je vindt er de villa’s van de welgestelden: de producenten, de reders en de uitgevers. En dan heb je
daar de groene stad.”
Hij wijst achter zich naar het park
en naar de nabijgelegen kerk, waarachter een heus bos begint. Uit de
stapels folders van de plaatselijke
VVV hadden we ook al begrepen dat
Hamburg per inwoner het meeste
aantal vierkante meters groen heeft
van alle Duitse steden.
Thomas draait het groen opnieuw

Witte villa’s aan de oevers van de Alster.

de rug toe en wijst naar opzij, in de
richting waar het centrum van
Hamburg en de Elbe moeten liggen.
“En aan die kant is de stad rood.
Daar overheerst het baksteen, daar
wordt gewerkt.”
Tien minuten later staan we in
voor het gebouw dat bij uitstek ‘de
rode stad’ symboliseert: het fameuze Chile Haus van architect Frits Hoger uit 1924. In dit kantorencomplex
midden in het centrum zijn meer
dan 7 miljoen bakstenen verwerkt.
Een tweede hoogtepunt van de
baksteenarchitectuur wordt gevormd door de zogeheten Speicherstad: vier langgerekte eilanden die
voor het centrum in de Elbe liggen,
volgebouwd met strak aaneengesloten hoge bakstenen pakhuizen. Eilanden en bebouwing zijn aangelegd aan het begin van de vorige
eeuw. Op dat moment hadden op de
meeste zeeroutes de traditionele
zeilschepen allang plaatsgemaakt
voor schepen die met stoommotoren waren uitgerust. Slechts op

twee belangrijke trajecten werden
nog zeilschepen gebruikt: de route
naar Chili (salpetervaart) en de route naar Australië (graanroute).
Dat had alles te maken met het gebrek aan plaatsen op het zuidelijk
halfrond waar de stoomschepen kolen konden bunkeren en met het feit
dat de stoomschepen op de storm-

In het Chile
Haus zitten
zeven miljoen
bakstenen
achtige stukken in de zuidelijke
oceanen, en vooral bij het ronden
van Kaap Hoorn, sterk in het nadeel
waren bij de laatste generatie snelle, grote zeilschepen. Deze schepen
werden vanwege hun snelheid en

hun enorme zeiloppervlak windjammers genoemd. De werven
waarop deze laatste zeilende handelsschepen werden gebouwd, lagen bijna allemaal rondom Hamburg. En ook het grootste deel van
de handel in guano/salpeter en
graan liep via deze stad.
De Speicherstad vormde volgens
Thomas het ultieme symbool van
het nieuwe elan dat Hamburg begin
twintigste eeuw aan de dag legde.
“De reders en kooplieden droomden van een nieuwe Hanzetijd.”
Vanaf het midden van de dertiende eeuw tot aan het uitbreken van
de dertigjarige oorlog in 1618 was
Hamburg één van de belangrijkste
steden van de Hansa, of Hanze. Dat
was de naam voor een verzameling
van ‘stadstaten’ in Noordwest-Europa (in Nederland maakten onder
andere Kampen, Deventer en Doesburg daar deel van uit) die onderling verdragen hadden gesloten
teneinde de lucratieve handelsstromen op de Noord- en Oostzee

De zondagse vismarkt aan de Elbe.

(graan, bond, hout, haring en zout )
en de doorvoer naar het achterland
te regelen.
Van de imposante bebouwing die
het gevolg was van de met deze handel opgebouwde rijkdom, is in Hamburg helaas vrijwel niets meer over.
Dat heeft alles te maken met de grote brand van 1842, waarbij driekwart van de hele stad afbrandde.

E

en mooi overzicht van de vroege geschiedenis van de stad,
de Hanzetijd en de impact van
die desastreuze brand vind je in het
Hamburgs Historisch Museum. Dit
neogotische gebouw staat, hoe kan
het anders in deze groene stad, in
een park dat direct na de brand
werd aangelegd op de oude stadswallen. In het museum zijn in de
verschillende zalen onderdelen van
oude panden opgesteld: bewerkte
plafonds, wandschilderingen en
objecten die nog van het vuur konden worden gered of die bij de opruimingswerkzaamheden uit het
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Hafencity, een gloednieuw havenkwartier, waar meer dan 20.000 mensen gaan wonen en werken.
puin tevoorschijn waren gekomen.
Daar waar de stad ooit ophield,
niet ver van het stadsmuseum, begint een ander icoon van Hamburg,
de Reeperbahn. Sinds mensenheugenis waren hier de danstenten,
bordelen en gokhuizen gevestigd.
En tot ver in de jaren tachtig stonden de Reeperbahn en de omliggende wijk St Pauli garant voor ‘zondige lusten, opruiende muziek en verboden zaken’.
Begin jaren zestig traden in de beruchte (vanwege ‘luide negermuziek’ die daar soms te horen was)
Tavernclub vier jonge Engelse muzikanten op. Een steeg verder is nu
een heel museum aan hen gewijd;
Beatlemania heet het. Een aanrader
voor iedereen die alles wil weten
over de fabulous four en hun verblijf
in Hamburg. Erg leuk is vooral een
kort filmpje waarin te zien is hoe de
piepjonge Paul en John voor een,
met vetkuiven en opgestoken suikerspinnen uitgedost publiek met
aanstekelijk enthousiasme een cover van Howling Wolf spelen.

H

oewel er nog wat rosse bars
zijn en de Erosbar adverteert
met ‘de grootste peepshow
van Duitsland’, is de Reeperbahn
nu vooral een nette uitgaansstraat
voor burgers op leeftijd. Wie de trendy plekken van nu zoekt, moet verderop zijn, rond de Sternschanze.
Daar wemelt het van de kleine alternatieve bars, disco’s, clubs, fijne
eethuizen en duistere kelders waar
vooral gothic jeugd haar hart ophaalt. De sfeer in deze verrassend
multiculturele wijk is vooral in de
weekenden, waarin Duitsers tot laat
in de middag buiten de deur ontbijten, zeer gemoedelijk.
Een aanrader is ook de enorme zaterdagse vlooienmarkt die midden
in de wijk gehouden wordt.
Een andere markt die tijdens een
bezoek aan Hamburg niet gemist
mag worden, is de zondagse vismarkt. Die vindt in de vroege ochtenduren plaats langs de Elbe in de

omgeving van de oude vismarkt,
een imposante neoklassieke gietijzeren constructie. Terwijl buiten
op zeer luide toon van alles te koop
wordt aangeboden, van schoenveters tot verse vis en van potplanten
tot wintertruien, drie voor vijf euro,
is er in de hal ’s ochtends van 5 uur

In Beatlemania
zie je filmpjes
over het verblijf
van de Fab Four
tot half tien live muziek. En ook hier
is het aanbod veelsoortig en luid.
Het mooie van deze markt is dat als
je het gehassel en geschreeuw van
de marktkoop even beu bent, je je
maar hoeft om te draaien om tot rust
te komen. Dan kun je je gedachten
laten gaan terwijl je naar de passerende zeeschepen en de havenactiviteiten staart.
De natuurlijke band die Hamburg,
in tegenstelling tot veel andere klassieke Europese havensteden, nog
steeds met haar haven heeft, geeft
de stad een extra dimensie. Op heel
veel plekken kun je hem zien en
soms zelfs horen, voelen en ruiken.
Die band tussen stad en haven
wordt in de komende jaren alleen
nog maar versterkt. Want in het zuiden wordt, aansluitend op de Speicherstad, een heel nieuw havenkwartier ontwikkeld. Van de zes delen waaruit deze nieuwe Hafencity
zal bestaan en waar in totaal meer
dan 20.000 mensen gaan wonen en
werken, is één deel helemaal klaar
en een tweede wordt binnenkort opgeleverd.
In dit laatste deel staat ook het futuristische hoofdkantoor van Unilever, een prachtig gebouw dat uitdagend naar de haven toe is gebogen

en dat wordt afgesloten met een
meer dan prettig, op het zuiden georiënteerd publiek toegankelijk
plein aan het water.

A

bsoluut hoogtepunt – zowel
letterlijk als figuurlijk – van
het hele havenstadproject
vormt het nieuwe gebouw van de
Hamburger Philharmonie. Dit spectaculaire, door het bureau Herzog &
de Meuron ontworpen gebouw
heeft vanaf het water gezien de
vorm van een schip en van de zijkanten die van een opvliegende
zwaan. Of zoals een marktkoopman
zegt, die naast ons op de aanlegsteiger van de rondvaartboten een sigaretje staat te roken: “Het allernieuwste model raceauto.” Hij komt, zo
verklapt hij ons, elke week zodra de
laatste doos met Hollandse chocola
is verkocht, even een half uurtje
naar dit gebouw kijken. “En elke
keer zie ik iets nieuws.”
De Elbphilharmonie, zoals het gebouw al liefkozend genoemd wordt,
ligt op de punt van de Speicherstad
en steekt met drie kanten het water
van de Elbe in. De basis wordt gevormd door de bakstenen onderkant van het grote handelsgebouw
dat hier ooit stond. Het glazen bovendeel bestaat uit meer dan vierduizend speciaal gevormde panelen. Bij de productie daarvan zijn
zes firma’s in drie landen betrokken. Thomas: “Ik heb van de opzichter gehoord dat elk paneel daardoor meer kost dan een luxe Audi.”
Als dit gebouw in 2013 zal worden
opgeleverd, heeft het dan ook een
veelvoud gekost van wat men oorspronkelijk had begroot. In plaats
van ruim 200 miljoen zal het gebouw vermoedelijk 425 miljoen euro kosten.
Maar daar lijkt niemand in Hamburg zich druk over te maken. De
Elbphilharmonie is nu al geslaagd.
En de rondleidingen die op het
bouwterrein elke week worden gehouden, zijn al tot aan de voorziene
opening in april 2013 volgeboekt.
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Wie, wat, waar
■ Hamburg is vanuit Amsterdam ge-

makkelijk per trein te bereiken.
Viermaal per dag gaat er een trein naar
Osnabrück. Daar is altijd aansluiting op
de trein naar Hamburg.
■ Havenrondvaarten zijn er in soorten
en maten. Leuk is ook om vlak bij station
Landungsbrücke de uit 1910 stammende
(voetgangers)tunnel onder de Elbe door
te nemen en dan vanaf de andere kant
met de pont terug te varen. Sowieso vormen de tientallen veerponten die de
noord- en de zuidoever van de Elbe met
elkaar verbinden een leuke manier om
de stad en de haven te verkennen.
■ Voor de rondleidingen door de Elbphilharmonie zijn soms nog last
minute tickets te verkrijgen:
www.elbphilharmonie.de.

■ Van de tientallen parken in de stad is
het park langs de Alster het mooist.
Je kunt deze stadsrivier vanaf waar hij
in de Elbe uitmondt (bij station Baumwal) via een gemarkeerd pad (Alsterwanderweg) volgen tot aan de bron (35
kilometer). Die bron ligt, hoewel de
stad daar mijlenver weg lijkt, nog net
binnen de stadsgrenzen.
■ De ‘Museum Mile’, die vanaf Hauptbahnhof naar de Alster binnenhaven
loopt, is het culturele hart van de stad.
Hier liggen de drie belangrijkste musea
vlak bij elkaar.
■ Accommodaties zijn er in alle prijsklassen. Een aanrader is het Motel One,
bij het station St. Pauli. Gunstig geprijsd,
centraal gelegen en met een geweldige
lobby die 24 uur per dag geopend is.

