
Berlijn 2023  
 
 

 
 
Berlijn is een stad met een rijke medische en literaire geschiedenis. In onze cursus 
gaan wij een aantal tijdperken van die geschiedenis bespreken. Het eerste tijdperk is 
de tweede helft van de 19e eeuw, met het leggen van de basis voor de moderne 
pathologie door Rudolf Virchov. Na de Eerste wereldoorlog volgde het Duitsland van 
de Weimar republiek. Na de tweede wereldoorlog - het derde tijdperk -  moest 
Duitsland zich herpakken. Duitsland deed dat gedeeld, in oost en west. Wij richten 
ons in de cursus vooral op de DDR. Tenslotte kwamen oost en west weer samen, 
hetgeen ook niet altijd zonder problemen verliep. 
Zoals gebruikelijk wandelen we langs allerlei historische plaatsen en plaatsen uit de 
romans.  
 
Plaats 
Novotel Berlin Mitte 
 
Tijd 
22 – 27 Mei 2023 
 
Docenten 
Arko Oderwald en Bert Keizer 
 
Romans die besproken worden 
Martin Kluger: Henri Henriëtta  
Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz  
Günter Grass: De rokken van de ui. 
Klaus Mann: Mefisto 



Hans Fallada: Alleen in Berlijn.  
Christa Wolf: De stad der Engelen 
Juli Zeh: Onder buren 
 
 
Programma  
 
Maandag 22 Mei 
 
19.30 Welkomsdiner 
 
Dinsdag 23 Mei 
Ochtend 
09.00 – 12.30 
Introductie Berlijn 
Rudolf Virchov en de geneeskunde 
Martin Kluger: Henri Henriëtta  
 
Middag 
14.00 Wandeling door Berlijn 
Bezoek Tränenpalast 
16.30 Bezoek Charité  
18.15 Rijksdag 
 
Diner vrij 
 
Woensdag 24 Mei 
Ochtend 
09.00 – 10.30  
Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz  
Klaus Mann: Mefisto 
 
Middag 
Wandeling: 
Holocaustmonument 
Unter den Linden 
Alexanderplatz 
 
Diner vrij 
 
Donderdag 25 Mei 
Ochtend 
09.00 – 10.30 Günter Grass: De rokken van de ui. 
11.00 – 12.30 Hans Fallada: Alleen in Berlijn?  
 
Middag 
Bezoek aan  
Stasimuseum 
Bernauerstrasse 
Nordstation 
 
Diner vrij 
 
Vrijdag 26 Mei 



Ochtend 
09.00 – 11.00 Christa Wolf - De stad der Engelen  
11.30 – 13.00 Juli Zeh: Onder buren  
 
Middag 
vrij 
 
Zaterdag 27 Mei 
Bezoek aan Potsdam  
 
Rondleiding Schloss Cecilienhof, waar Europa na WOII werd verdeeld  
 
Wandeling door Sans Soucis 
 
 
19.30 Slotdiner in Restaurant Der Fliegende Holländer.  
 
 
Kosten 
 
6 deelnemers 
1p kamer 1600 euro 
2p kamer 1480 euro 
 
15 deelnemers  
1p kamer  1130 euro 
2p kamer  1010 euro 
 
De prijs wordt uiteindelijk bepaald door het exacte aantal deelnemers. 
 
Inbegrepen 
 Hotel 
 Ontbijt 
 2x Diner 
 Cursus 
 
Niet inbegrepen 
 Reis naar en van Berlijn 
 3x Diner  
 Lunches 
 Onkosten openbaar vervoer (ongeveer 30 euro) 
 
 
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen? 
 
1. Als U mee wilt gaan moet U zich voor 1 Januari 2023 opgeven.  
2. Als er op 1 Januari minimaal zes belangstellenden zijn gaat de cursus door. U 

krijgt daarvan bericht, samen met de definitieve prijs. U wordt dan verzocht om 
voor 1 februari dat bedrag te betalen.  

3. Wie na de definitieve inschrijving en betaling toch afzegt kan er niet zeker van 
zijn dat het betaalde bedrag geretourneerd wordt. Het gedeelte van het bedrag 
dat behoort tot de cursuskosten (organisatie, faciliteiten, kosten van docenten) 
en afhankelijk is van het aantal deelnemers kan zeker niet worden 
geretourneerd. Hotelkosten en andere verblijfskosten worden vooraf door ons 



betaald en kunnen alleen worden geretourneerd als de hotels en restaurants 
daaraan willen meewerken. Dat is niet altijd het geval. Het is daarom zeer 
aanbevelingswaardig om een annuleringsverzekering af te sluiten of te 
controleren of uw reisverzekering ook annuleringskosten vergoedt. 

 
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat voor 1 Januari 2023 aan Arko Oderwald 
kenbaar maken via een e-mail aan website@litmed.nl 
 
Wilt u in uw mail vermelden: 
 Uw volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. 
 Welke kamer u wenst in het hotel: 

- Een kamer alleen, of een kamer met iemand anders (en met wie). 
- Wel of geen gescheiden bedden voor de 2 persoonskamer  

 Of u dieetwensen hebt 
 
 
 
 
 
 


