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Bezoek de winterse markten van onze Oosterburen
Kassa’s reisexpert eric van den berg bracht een bezoek aan Hamburg 
dat er alles aan doet om in Kerstsferen te komen. Plus een overzicht 
van al die andere duitse steden met winters vermaak.

Glühwein 
aan de Elbe

Eric van den Berg

de bekendste en drukst bezochte 
markt in Hamburg is die op het plein 
voor het stadhuis, aangekleed door 
circusdirecteur bernhard Paul.

Hamburg heeft twaalf 
verschillende markten in 

de binnenstad

plein nabij het luxueuze Steigenberger 
Hotel. ‘Dat is knusser, gemoedelijker’, 
zegt stadsgids Ulrike Schröder. ‘Het is 
echt een ontmoetingsplek in die dagen. 
En ja, je wilt toch ergens je glühwein 
drinken.’
Ook op dit plein zal het de komende jaren 
steeds drukker worden. Hamburg is boo-
ming. Waren er eind jaren 80 zo’n  

 E r wordt een hoop gepoetst en getim-
merd in Hamburg. Want straks, als 
de Kerst nadert en de kraampjes 

weer uit het plastic worden gehaald, ont-
sieren al die wegwerkzaamheden de boel 
maar en staan bouwsteigers in de weg. 
Beroemde en minder beroemde gebou-
wen worden vol in het licht gezet: veel 
blauw en geel bij het Rathaus, en bij het 
water van de Binnenalster vooral wit. Als 
in een wintersprookje.
Het is niet niks, de kerstmarkt in Ham-
burg, en dat weten ze bij het Toerismebu-
reau aan de Steinstrasse maar al te goed. 
Vorig jaar zo’n 2,5 miljoen bezoekers. 
Extra druk is het altijd op de zaterdagen 
van de adventsweken, als de kerstman 
zelf onder luid applaus aan komt vliegen 
bij het stadhuis. En omdat het zo populair 
is, doet-ie dat dan ook maar meteen drie 
keer per dag.
‘Meer gasten, meer markten, het gaat 
erg goed,’ glundert Sascha Albertsen van 
Hamburg Tourismus. ‘Ik denk dat we de 
snelstgroeiende kerstmarkt in Duitsland 

zijn.’ Hamburg, een stad van 1,7 miljoen 
inwoners aan de Elbe, heeft nu al twaalf 
verschillende markten in en rond de bin-
nenstad. En Albertsen benadrukt vooral 
het woord verschillende. ‘Elke wijk wil 
tegenwoordig zijn eigen kerstmarkt’, zegt 
hij. ‘Elke markt heeft zijn eigen karakter.’
De bekendste en drukst bezochte is de 
markt op het plein voor het stadhuis. Niet 
enkel omdat de kerstman daar twaalf 
keer komt aanvliegen, ook omdat de hele 
markt is aangekleed door een beroemd-
heid: Bernhard Paul, directeur van Circus 
Roncalli. Tevens bekend als regisseur en 
als Zippo de Clown.
Veel Hamburgers vinden dat allemaal te 
groot, te druk. Zij wijken uit naar bij-
voorbeeld de markt op het Fleetinsel, een 
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3,5 miljoen hotelovernachtingen te no-
teren, vorig jaar waren het er 8 miljoen. 
De komst van de musicaltheaters gaf de 
stad die extra duw: eerst jarenlang Cats, 
en daarna kassuccessen als The Phantom 
of the Opera en Mamma Mia. En nu is 
Hamburg ontdekt. Mikpunt in 2020: 16 
miljoen overnachtingen, zeg maar globaal 
ruim 8 miljoen toeristen. Dat is ongeveer 
het aantal toeristen dat Berlijn nu jaarlijks 
trekt.
Het geloof is groot. Hamburg, Duitslands 
tweede stad, heeft het allemaal. Welis-

waar is de Hanzestad in de oorlog voor 
de helft weggebombardeerd door de ge-
allieerden, er is veel gered of herbouwd. 
Wonder boven wonder bleef het statige 

duitsland 
van a 
tot Z
Overal zoete geur van geroosterde 
kastanjes, koeken en glühwein. Maar 
elke kerstmarkt in Duitsland probeert 
net even anders te zijn. Het Kerstkind 
zelf komt ook. Een selectie.

 aken
naar de kraampjes op 
de marktplatz, en een 
‘akense print’ proberen, 
iets wat op een kruid-
koekje lijkt. onder de 
dom, het eerste unesco-
werelderfgoedmonument van duitsland, 
en het Rathaus.
20 november – 23 december
www.aachen-tourist.de

 augsburg
al meer dan 500 jaar bestaat de Christ-
kindlesmarkt hier, voor de deur van het 
raadhuis. dat trouwens door engelen in 
een reuzenadventskalender wordt om-

getoverd. Bonus: het 
sprookje ‘Petterson 
krijgt kerstvisite’ in 
negen taferelen.
23 november – 24 
december
www.augsburg-christ-
kindlesmarkt.com

 Bayreuth
niet minder dan 7 kilometer lang is de 
guirlande van lichtjes in het historische 
centrum van deze ‘klassieke’ stad. met 
winterdorp voor het alte schloss.
27 november – 23 december
www.bayreuth.de

 Berlijn
in alle hoeken en gaten vind je er wel een 
kerstmarkt. een van de bekendste is die 
op de gendarmenmarkt. het devies: zelf 
maar even kijken op plekken waar je toch 
al naartoe wilt.
23 november – 31 december
www.visitBerlin.de
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 kerst in Hamburg
Hamburg heeft 12 kerstmarkten, de mees-
te in en om het centrum (Alt-Stadt en Neu-
Stadt). Globaal duren ze van 23 november 
tot 23 of 30 december.

 De grootste en bekendste: voor het rathaus. 
De kerstman komt hier drie keer per dag  (om 
16:00, 18:00 en 20:00 uur) met zijn slee.

 Goede tweede de Jungfernstieg, aan het 
kleine meer Binnenalster. Vijf ‘sprookjessche-
pen’ varen op het meer met elk een eigen pro-
gramma: er zijn bijvoorbeeld een Droomschip, 
een Theaterschip en een Caféschip. Deze markt 
gaat overigens door tot in de oudejaarsnacht.

 Bij de Hamburgers vaak favoriet is de markt 
op Fleetinsel (Rödingsmarkt, bij Steinberger-
hotel). Minder toeristen, een ontmoetingsplek.

 Opvallend is de markt op de Spielbuden-
platz, zeg maar aan de Reeperbahn. Achter 
een van de podia staat een tent met ‘erotische 
shows’. Verder is het een reguliere markt. Oop-
tredens van bands en komieken.

 Verder zijn er markten bij de St. Petri-kerk, 
iets ten noordoosten van het centrum, op het 
Gerhart-Hauptmann-plein, vlakbij het Haupt-
bahnhof, en op de Gänsemarkt. Plus nog een 
paar meer westelijk aan de Elbe.

 Acht keer is er een Kerstparade, een op-
tocht door het centrum. Op elke zaterdag, 28 
november, en 5, 12 en 19 december, om 13:00 
uur en 17:00 uur. De stoet vertrekt bij de elek-
tronikazaak Saturn in de Mönckebergerstrasse.

 Binnen iets doen kan ook. Die Zauberflöte van 
Mozart: 29 november, en 2 en 15 december in 
de Hamburgische Staatsoper. Of De kleine 
zeemeermin, het sprookje van Hans Christiaan 
Andersen, maar dan als ballet. Ook het Weih-
nachtsoratorium van Bach wordt gedanst.
Zie voor een volledig overzicht van de evenementen 
www.hamburg-tourism.de. ■

stadhuis staan. De Michaelskerk, door Ham-
burgers liefkozend ‘de Michel’ of zelfs ‘mijn Mi-
chel’ genoemd, kwam er slechter van af. Maar 
de stad was zo gek op die kerk, met donkere 
vierkante toren en gouden klok, dat binnen no 
time geld was opgebracht voor de herbouw.

De oorlog iS ver weg als je nu een 
glühwein drinkt op de Grossneumarkt, wan-
delt tussen de roodstenen pakhuizen van 
Speicherstadt, of veerboot 62 neemt door de 
imposante haven. En je dan meteen uitkijkt 
op het allernieuwste van Hamburg: HafenCity. 
’s Werelds beroemdste architecten, onder wie 
Rem Koolhaas en Herzog & De Meuron, schep-
pen hier een  ultramodern stadsdeel van 155 
hectare. Wonen, werken, eten, drinken, alles. 
En natuurlijk muziek in de Elbphilharmonie. 
Die nieuwe concertzaal zal over een paar jaar 
de ligging van het Sydney Opera House naar de 
kroon steken.

Het tHeater im HaFen, het musicaltheater 
waar nu de König der Löwen draait, zal er dan 
een beetje kleintjes bij liggen. Maar goed, beter 
daar misschien dan tussen al het neon op de 
Reeperbahn, de beroemde straat met seks-
clubs, –winkels, en –videotheken. Toch: ‘Het 
lijkt duurder en wat gewoner te worden,’ zegt  
Katherina Linke, van het bureau Spielbuden-
platz. Dat bedrijfje organiseert evenementen op 
het plein aan de Reeperbahn. ‘De huren gaan 
omhoog, nieuwe gebouwen verrijzen.’
Randje ‘Rotlicht’-district of niet: ook hier staat 
vanaf eind  november een kerstmarkt. Vorig 
jaar kwamen er een half miljoen mensen op af. 
En ja, het is een enigszins andere markt. De 
kerstman (met zweep) bewaakt hier de tent 
met de ‘erotische kerstshows’. Te jong? Geen 
toegang. Maar zó kinky is deze kerstmarkt nu 
ook weer niet. Op de twee podia treden bands 
en komieken op, en er is ook een kunsttentoon-
stelling met openhaardvuur. Het publiek is een 
mix van alle leeftijden.

linKe: ‘Het iS eigenliJK ontstaan als 
reactie op al die andere kerstmarkten. Daar 
ligt de nadruk heel erg op consumeren. Eten, 
drinken. Dat is allemaal prima, maar wij wilden 
iets meer nadruk op entertainment. Optredens, 
muziek, kunst, en ja, het hoort bij de buurt, iets 
erotisch.’
Maar ook met kinderen kun je hierheen. De 
kerstman houdt alles in de gaten. En behalve 
glühwein is er ook kinderpunch.

 Bielefeld
hier vallen vooral de verlichte 
vakwerkhuizen op. en de patri-
ciërshuizen aan de alter markt. 
23 november – 30 december 
(24, 25, 26 december gesloten)
www.bielefeld.de

 Bonn
naar de Bottlerplatz, mün-
sterplatz, en friedenplatz. het 
Rathaus is vanaf 1 december 
een mega-adventskalender.
20 november – 23 december (22 
november gesloten)
www.bonn.de

 Bremen
hier heb-
ben ze al 
geteld: 150 
kraampjes 
bij (alweer) 
het raad-
huis, het 
standbeeld 
van ridder 

Roeland en de st. Petri-dom. 
en natuurlijk koukleumen aan 
de waterkant, op de schlachte-
promenade.
26 november – 23 december
www.bremen-tourism.de

 Dortmund
meer dan 100 jaar oud. meer 
dan 300 stalletjes. kinderen 
kunnen er koekjes bakken.
19 november – 23 december (22 
november gesloten)
www.weihnachtsmarkt-dort-
mund.de

 Dresden
over oud gesproken: de tradi-
ties op de striezelmarkt gaan 
terug tot het jaar 1434. Veel 
lokale trots hier. houtsnijwerk 
uit het ertsgebergte, aardewerk 
uit de lausitz, peperkoeken 
uit Pulsnitz, kantkloswerk uit 
Plauen. en een zangwedstrijd 
bij de 14 meter hoge kerstpi-
ramide.

naast de avondlijke warmte in kerstsfeer biedt 
Hamburg natuurlijk genoeg voor bijvoorbeeld een 
weekendje weg in januari.
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26 november – 24 december
www.dresden.de/striezelmarkt

 Duisburg
u bent niet de enige: twee 
miljoen bezoekers worden hier 
weer verwacht. de königsstras-
se is hier de ‘kerstboulevard’. 
Voor de kuhtor, de voorma-
lige stadspoort, ligt een grote 
ijsbaan.
19 november – 23 december
www.duisburg.de

 Emden
tikje anders: deze ‘engelke-
markt’ wordt bewaakt door 
museumschepen. de markt 
drijft op een ponton. het 
schijnt dat ‘de nederlandse 
sinterklaas’ ( is er nog een 
andere?) op bezoek komt.
23 november – 23 december
www.emden-touristik.de

 Essen 
hier hebben ze juist de lichtjes 
weer geteld. Wat best knap 
is, want het zijn er 450.000. 
kerstspel bij de hohe dom. er 

is ook een kribbe met echte 
dieren.
19 november – 23 december
www.weihnachtsmarkt.essen.
de

 Frankfurt

kerstboom van 30 meter hoog, 
torenblazers op de galerij van 
de nikolaikirche, en een klok-
kenspel. motto: ‘glühwein, 
verhalen en gebak.’
25 november – 22 december
www.frankfurt-tourismus.de

 Freiburg
gekruide honingkoeken en 
braadworsten (en helaas ruik je 
ze door elkaar). kinderen kun-

nen knutselen en bakken in 
‘het land der lichtjes’.
23 november – 23 december
www.weihnachtsmarkt.
freiburg.de

 Hannover
hier hebben ze de fin-
nen erbij gehaald: een fins 

kerstdorp op de Ballhofplatz. 
en anders een tochtje langs 
glasblazers, pottenbakkers en 
kaarsenmakers.
26 november – 22 december
www.hannover-tourismus.de

 Heidelberg
de setting krijgen ze hier na-
tuurlijk gratis, met dat kasteel. 
huur schaatsen. 
en ga bij de 
madonna op 
de kornmarkt 
kijken.
25 november – 
22 december
www.heidel-
berg-marketing.
de

 keulen
kraampjes rondom de dom. 
Zoiets. en natuurlijk wat meer. 
er zijn kabouters in de stad, 
engelen op de Rudolfplatz en er 
is een kerstdorp in de stadtgar-
ten. intrigerend: ‘goochelaars 
en grappenmakers’ voor het 

de Frauenkirche in dresden, in 2005 her-
opend na een restauratie. een echte aanra-
der, ook na de drukke feestdagen.
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chocolademuseum.
23 november – 23 december
www.koeln.de/tourismus

 koblenz
gratis stadsgidsen wijzen hier 
(eventueel) de weg. op de 
binnenplaats van het stadhuis 
is er het openluchtconcert 
Christmas Vokal, met gospel- 
en a capellazang. op zaterdag 
12 december tot middernacht 
‘sterrenshopping’.
20 november – 22 december
www.weihnachtsmarkt-ko-
blenz.de

 Leipzig

een hoofdrol is hier weggelegd 
voor de mijnwerkersgilden uit 
het ertsgebergte, die in optocht 
door de stad gaan. in de kerken 
wordt verscheidene keren het 
Weihnachtsoratorium van Bach 
uitgevoerd.
24 november – 22 december
www.ltm-leipzig.de

 Lübeck
hier mikken ze op een ‘vredige 
stemming’ met kerstconcerten 
in vijf baksteenkerken. nieuw is 
de kerstmarkt voor kinderen en 
gezinnen aan de obertrave. er 
zijn ook twee kunstmarkten.
23 november – 30 december 
(25, 26 december gesloten)
www.luebecker-weihnachts-
markt.de

 Monschau
een ‘landschapskribbe’ met 
musicerende herders, in de st. 
michaelkerk. en ook nog toren-

blazers en alpenhoorntrio’s op 
de marktplatz. 
27 november – 20 december
www.monschauer-weihnachts-
markt.de

 München

Wie gek is op kribben, groot en 
klein, gaat naar de ‘kripperl-
markt’. en tijden de cultuurhis-
torische rondleiding schijn je 
alles te weten te komen over 
het perenbrood. 
27 november – 24 december
www.christkindlmarkt-muen-
chen.de

 Münster
sieraden op de Platz des West-
fälischen friedens, speelgoed 
op de lichtjesmarkt st.-lam-
berti, Westfaalse specialiteiten 
bij het kiepenkerl-monument, 
en een draaimolen (en nog veel 

meer) op de aegidii-markt. 
23 november – 23 december
www.tourismus.muenster.de

 Neurenberg
het kerstkind zelf opent hier 
de markt. daarna aan de 
neurenbergse lebkuchen en 
braadworsten. en naar de krib-

bententoonstelling in de st. 
egidiënkerk en de spitalgasse. 
Rondrit in een postkoets!
27 november – 24 december
www.christkindlesmarkt.de

 Oberhausen
misschien een goede reden 
om eens in het nieuwe Centro 
te gaan kijken, een megagroot 
winkel- en vertierparadijs van 
zo’n 70.000 vierkante meter. 
kijken of de houten kraampjes 
daar nog opvallen. Parkeer-
plaatsen genoeg, zou je zo 
zeggen: 14.000.
19 november – 23 december
www.oberhausen-tourismus.de

 Osnabrück
de grootste speeldoos ter 
wereld, met 25 verschillende 
kerstliederen. en voor wie nog 
niet onder de indruk is: een zes 
meter grote (‘volledig functio-

de zogenoemde Kerst Pyramide 
– 18 meter licht en lampjes – 
van Hannover trekt jaarlijks vele 
belangstellenden
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kErst-trips  
praktiscH
Wie een georganiseerde kerstreis 
wil maken, kan het best eerst goed 
rondkijken op internet. er zijn veel 
aanbieders. verreweg de meeste 
reizen gaan naar duitsland, maar ook 
belgië en nederland zijn een optie. 
Kijk voor BusrEizEN bijvoorbeeld op 
www.busreis.org, maar die site ver-
wijst vooral door naar Peter Langhout, 
Bex, De Jong Intra, Kras en Effeweg.
nl. op die laatste kost een vierdaagse 
reis Hamburg/Lübeck bijvoorbeeld 
€ 129,- per persoon (inclusief 3 
hotelovernachtingen). er zijn al 
(kortere) reizen naar kerstmarkten te 
vinden vanaf € 49,-.
je kunt natuurlijk ook op eigen ge-
legenheid de reis maken. Wie met de 
autO gaat, hoeft dan uiteraard enkel 
een hotel te regelen. Wie de trEiN 
overweegt, moet eens kijken op www.
kerstmarkten.nl. Prima overzicht, en 
hier kom je snel op een boekingssite 
voor nS HiSpeed-tickets (prijzen 
beginnen bij € 19,- per persoon). 
in het geval van Hamburg: vanaf 
utrecht is het ongeveer 5 uur met de 
auto. de trein doet er pakweg 5,5 
uur over, minimaal één overstap. Het 
vliegtuig is ook een serieuze optie: 
prijzen bij Lufthansa beginnen bij 
€ 130,- (inclusief belastingen); KLm 
is iets duurder. Let wel: soms is het 
vliegtuig goedkoper dan de trein. 

de verbinding tussen de 
luchthaven van Hamburg 

en het centraal sta-
tion is erg goed: de 
S-bahn is binnen 

25 minuten op de 
Hauptbahnhof.

GLüHwEiN
Letterlijk gloeiwijn. Wordt in midden-europa vooral  
vlak voor Kerst gedronken. Proost!

i n g r e d i ë n t e n
1 liter droge rode wijn 
1 onbehandelde citroen
2 stokjes kaneel 
3 kruidnagelen 
3 eetlepels suiker 
een snufje kardemom 

b e r e i d i n g
  verwarm de rode wijn. 
   Snijd de citroen in plakjes. voeg die samen met kaneel, kruidnagelen,  

kardemom en suiker toe aan de warme rode wijn. 
  Laat het geheel circa 5 minuten verder opwarmen, haal dan van het fornuis.
  toegedekt de glühwein 1 uur laten trekken. 
  voor het opdienen nogmaals verwarmen en door een zeef gieten.

nerende’) notenkraker. We zijn 
natuurlijk vooral benieuwd naar 
de noten die daarin passen.
25 november – 22 december
www.osnabrueck-tourism.de

 potsdam
hier krijgen de oosterburen 
van onze oosterburen ook 
ruimte: Poolse specialiteiten op 
de neuer markt. er zijn meer 
kerstmarkten, onder meer 
eentje met ‘blauw licht’, een 
Boheemse, en een ‘romanti-
sche’.

21 november – 27 december
www.potsdamtourismus.de

 stuttgart
Concerten op de binnenplaats 
van het alte schloss. en let op 
de daken van de kraampjes. 
Proberen: het ‘hutzelbrood’.
25 november – 23 december
www.stuttgart-tourist.de

 trier

hier dan maar aan de witte 
glühwein op de hauptmarkt, 
al is het maar omdat de eerste 
‘glühweinkoningin’ van duits-
land die presenteert. 
23 november – 22 december
www.trierer-weihnachts - 
markt.de

 wiesbaden
Veel lelies hier (uit het wapen 
van de stad), verlicht of in de 
vorm van een poort. draai-
molens, oriëntaalse stalletjes, 
suikerbakkers, en een ijsbaan 
waar u kunt ijsstokschieten.
24 november – 23 december
www.wiesbaden.de/interna-
tional

 wilhelmshaven
Verlichte netten boven uw 
hoofd moeten het maritieme 

de kerstmarkt van 
Stuttgart, baden-
Württemberg. Let 
op de daken van de 
kraampjes. 

karakter van de markt bena-
drukken. u ruikt de zee (bijna) 
op de Valoisplatz en in de 
nordseePassage.
23 november – 29 december 
(25, 26 december gesloten) 
www.weihnachten-am-meer.de ■

Met dank aan het Duits  
Verkeersbureau.


