
 

  

 

Val van de Berlijnse Muur 
9 november 1989 

 



 

 

Beste lezer, 
 

 

Val van de Muur 

                                                                                     
 
 
9 november 2019 is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel.  
Veel is geschreven en bekend geworden over het leven in de DDR. 
Er is veel literatuur, film en muziek over dat belangrijke tijdstip verschenen. 
Ook van de tijd daarvoor werd meer bekend. 
In dit verhaaladvies vindt u niet alleen boeken en films, maar ook muziek en websites – 
Nederlandstalig en Duitstalig. 
 
 
Verhalencoach NOBB, 
Rianne Vermeulen 
 
 

„Die Mauer wurde nicht in Washington, Bonn oder Moskau 

zum Einsturz gebracht. Sie wurde von den mutigen und 

unerschrockenen Menschen eingedrückt, und zwar von Ost 

nach West.” 

(Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, im November 1999) 
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De Berlijnse Muur 
 

 

 Vier Tage in November 
 
Fotoboek over de geschiedenis van de DDR tot november 1989. 
Alleen landelijk aan te vragen! Er zijn kosten aan verbonden. 

 

 

 De Berlijnse muur / Taylor, Frederick 
 
Van 1961 tot 1989 vormde de Berlijnse Muur het meest 
zichtbare symbool van de Koude Oorlog tussen het vrije, 
kapitalistische Westen en het communistische, door de Sovjet-
Unie gedomineerde Oostblok. Om de vluchtelingenstroom uit de 
DDR (Oost-Duitsland) te stoppen, nam de Oost-Duitse 
partijleiding het drastische besluit om de toegangen van Oost- 
naar West-Berlijn te sluiten. Er verrees een muur, compleet met 
wachttorens, greppels, schietinstallaties en prikkeldraad. 
Families werden gescheiden, vluchtelingen werden gedood. 
Met een katern zwart-witfoto's, een doorsneetekening, een 
plattegrond en een register. 

 
  

 

 



 

 

 

De Berlijnse Muur 
 

 

 De val van de Berlijnse Muur/ Smith, Jeremy 
 
De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 , voorzien van 
veel kleurenfoto's. In korte hoofdstukken wordt een beeld 
gegeven van de bouw en de val van de Berlijnse muur en de 
gevolgen ervan.  
Vanaf ca. 11 jaar.. 

 
 

 

 De tunnels/ Mitchell, Greg 
 
Een groep West-Berlijners groeven in 1962 tunnels onder de 
Berlijnse Muur, om zo familie en anderen naar het westen te 
helpen vluchten. Een van de helden, de wielrenner Harry Seidel, 
groef met zijn helpers zeven tunnels, waarlangs tientallen 
mensen konden ontsnappen. De groep werd echter geïnfiltreerd 
door de Oost-Duitse geheime dienst Stasi. President Kennedy 
was bang voor incidenten die tot oorlog met de Sovjet-Unie 
konden leiden, vooral tijdens de Cuba-crisis waaraan de 
Berlijnse kwestie was gekoppeld. Zo werden reportages van 
Amerikaanse nieuwszenders (die de tunnelbouwers sponsorden) 
tegengewerkt. Het boek gaat onder andere in op de motivatie 
tot en de fysieke problemen met het tunnelgraven, het zoeken 
van vluchtkandidaten en al dan niet gelukte vluchtpogingen. 
Met een katern zwart-witfoto's, bronvermelding in eindnoten, 
een literatuurlijst en register. 
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De Berlijnse Muur 
 

 

 De val van de Berlijnse Muur / Kelly, Nigel 
 
Ontstaan, verloop en afloop van de Koude Oorlog tussen Oost-
Europa en West-Europa (1945-1990).  
Vanaf ca. 13 jaar. 

 

 

 Berlijnse muur / Vingerhoets, Ton 
 
Geschiedenis van de Koude Oorlog en de Berlijnse Muur en het 
leven na de val van de Muur in 1989. Na een korte inleiding 
wordt in het eerste hoofdstuk ingegaan op de geschiedenis van 
Duitsland vanaf halverwege de negentiende eeuw tot de 
opdeling na de Tweede Wereldoorlog. In de volgende 
hoofdstukken worden het ontstaan van de Koude Oorlog, het 
leven met de Muur, de ondergang van het communistische 
Oost-Europa, de val van de Muur en het leven sindsdien in 
Duitsland behandeld. Ten slotte volgen tips voor meer 
informatie in de vorm van een literatuur- en bronnenopgave en 
enige internetlinks.  
Vanaf ca. 13 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

DDR; informatie 
 

 

 Berlijns Dagboek 1989-1990 / Darnton, Robert 
 
Deze Amerikaanse historicus verbleef 'bij toeval' in 1989 en 
1990 in de DDR. Hij legde de gebeurtenissen ter plaatse vast in 
een aantal artikelen, die chronologisch werden gebundeld. 
Darnton maakte een veelomvattende schets van de 
ontwikkelingen in de hele DDR voorafgaand aan die Wende, en 
beschrijft een aantal typische DDR-fenomenen zoals de Trabi, de 
Stasi, de censuur, de milieuproblematiek etc. Steeds wordt 
duidelijk hoezeer het dagelijks leven werd bepaald door de 
centralistische politiek en haar uitwassen. De auteur legt de 
maatschappelijke structuren bloot die kenmerkend waren voor 
de DDR. 

 

 

 Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan / 
Melching, Willem 
 
De DDR is verdwenen, maar was nog nooit zo populair. Oost-
Berlijn is inmiddels de hipste stad van Europa. Iedereen kent de 
Fernsehturm en flaneert graag door Prenzlauer Berg. 
Door al deze Ostalgie zou je haast vergeten dat de DDR niet 
meer bestaat en ook vrijwel niemand de DDR in haar 
oorspronkelijke toestand terug wil hebben.  
Willem Melching gaat in op aspecten van de Oost-Duitse 
geschiedenis: de DDR in de internationale politiek, de 
onderdrukking door de Stasi, de economische ondergang, het 
opmerkelijke culturele leven en de revolutie van 1989. Maar ook 
de veranderingen sinds 1989 komen aan de orde: de positie van 
het nieuwe Duitsland in het nieuwe Europa, de moeizame 
wederopbouw, de verwerking van veertig jaar dictatuur en het 
opmerkelijke fenomeen van de Ostalgie. 
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DDR; informatie 
 

 

 Berlijn; om en rond de Muur / DeClerck, Robert 
 
De gids opent met een inleiding over de geschiedenis van de 
Muur en het vluchtverhaal uit de DDR van Eckart Freiert in 
oktober 1989 en gaat verder met de drie belangrijkste symbolen 
van hereniging (Reichstag, Brandenburger Tor en Unter den 
Linden), monumenten i.v.m. de Muur en het DDR-regime 
evenals monumenten i.v.m. het naziregime in de Tweede 
Wereldoorlog, m.n. de vervolging van joden en zigeuners. U 
vindt hoofdstukken over de musea in Berlijn, parken en meren, 
winkelen en uitgaan, enkele routes per fiets of openbaar 
vervoer en praktische toeristische informatie. Bij de 
bezienswaardigheden zijn adressen, openingstijden en vervoer 
vermeld, soms ook een website. Met plattegrond en register. 

 

 

 Fascinatie DDR/ Zeeuw, Friso de 
 

Weinig staten zijn zo drastisch van de aardbodem verdwenen als 
de Duitse Democratische Republiek (DDR), die kort na de viering 
van het veertigjarig bestaan in de Bondsrepubliek opging. Dit 
boek biedt over allerlei aspecten van het bestaan een overzicht 
van wel en wee in de DDR. De tweede helft bestaat uit twaalf 
interviews met Nederlanders die nauwe contacten hadden met 
dat land, dan wel met voormalige DDR-burgers die op een of 
andere manier een band hadden met Nederland. Met register 
en verwijzing naar verdere informatie. 

 
  

 

 



 

 

 

DDR; informatie 
 

 

 Die Trabi-story/ Rocke, Matthias 
 

Geschiedenis van de Trabant, jarenlang  de auto voor de 
inwoners van de DDR. 

 

 

 Het Oostblokboek  
 
Journalisten Hellen Kooijman (1968) en Guido van Eijk (1986) 
stelden een reisgids samen langs relieken van het 
communistische verleden van Oost-Europa. Ze beschrijven 
monumenten, gebouwen en andere locaties in de landen van de 
voormalige Sovjet-Unie, Albanië, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Wit-Rusland, de DDR, Bulgarije, Polen, Roemenië en Joegoslavië. 
De elk land is er een korte beschrijving van de geschiedenis 
onder het communisme. Vijfentwintig jaar na de val van de 
Berlijnse muur bevinden veel monumenten zich in een 
deplorabele staat. Een sterren systeem 1 tot 5 sterren geeft de 
bereikbaarheid van het monument aan. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Oost-
Europa. 
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Verhalen over de DDR 
 

 

 Grensgangers / Sax, Aline 
 
Drie jongeren vertellen over de tijd van de Berlijnse muur.  
Julian maakt de bouw mee, en raakt gescheiden van zijn 
vriendin. Zijn nicht Marthe ondervindt de macht van de Stasi, en 
hun jongere nicht Sybille ziet de Berlijnse Muur vallen. 
 
 

 

 

 Verloren in Berlijn / Uitzinger, Marjolijn 
  
Oost-Duitsland, 1987. Burgers worden bespied, opgepakt, 
veroordeeld in schijnprocessen. Het pasgeboren kindje van 
Valentina, een jonge kapster, wordt weggehaald voordat ze het 
heeft kunnen zien of aanraken. De volgende dag hoort ze dat de 
baby is gestorven. Ze is ontroostbaar. 
Meer dan twintig jaar later komt de twijfel. Is haar kind echt 
dood of hebben de dokters gelogen? Valentina gaat op zoek, 
maar wordt vermoord voordat ze de waarheid kan ontdekken. 
Journaliste Sam Coorenvaar en Andreas, de vader van het kind, 
nemen haar zoektocht over en stuiten op de uitwassen van de 
heilstaat. 

 
 
  

 

 



 

 

 

Verhalen over de DDR 
 

 

 Het huis aan het meer / Harding, Thomas 
 
Vijf families wonen achtereenvolgens in een huis aan een meer 
vlak bij Berlijn. Het werd in 1927 gebouwd als buitenhuis. Een 
nazaat van de bouwer onderzocht vanaf 2013 wie er hadden 
gewoond en hoe hun levens eruit hadden gezien.  
De bewoners leven eerst in de Weimarrepubliek, vervolgens in 
nazi-Duitsland en de DDR en tenslotte in de Bondsrepubliek. De 
families laten allemaal hun sporen na die aan het huis kunnen 
worden afgelezen. Vlak bij het huis ligt een dorp en in de nazitijd 
een klein vliegveld dat in en na de oorlog een niet onbelangrijke 
rol speelde. Oud-bewoners en dorpsbewoners redden het huis 
van de sloop en in 2015 wordt het een monument. 

 

 

 Rode liefde / Leo, Maxim 
 
Maxim Leo (1970) heeft twintig jaar na de val van de muur 
antwoorden gezocht op het ontstaan en uiteenvallen van de 
DDR. Aan de hand van zijn familiegeschiedenis, gesprekken met 
zijn ouders en grootouders en archiefmateriaal, beschrijft hij de 
verwachtingen en de hoop op een nieuw Duitsland. 
Voor de eerste generatie was de stichting van de DDR een 
maatschappelijke droom, het stichten van een antifascistische 
staat en het vergeten van het trauma van de oorlog, ieder vanuit 
zijn eigen geschiedenis. Voor hun kinderen was de DDR heel 
anders: de auteur beschrijft hun twijfels en hoe zij zich 
probeerden te ontworstelen aan de socialistische droom en hoe 
het leven er in de DDR uitzag voor iedereen. Met name hoe 
bepalend de staat hierbij was.  
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 Verhalen over de DDR 
 

 

 Vluchtcode Vlinder / Brandsma, Margriet 
 
Verslag over een (in 1973 mislukte) vluchtpoging van een 
jongeman uit de DDR met de bedoeling zich met zijn 
Nederlandse verloofde te verenigen. Na verraad wordt hij 
gevangen gezet en jaren later door de Bondsrepubliek 
vrijgekocht, waarna hij alsnog in Nederland kon trouwen. Dit 
verhaal wordt onderbroken met informatie over de politiek van 
de DDR en de behandeling van burgers die het land wilden 
verlaten. De combinatie van een waargebeurd verhaal en 
informatie over de historische context heeft 30 jaar na de val 
van de Berlijnse muur nog steeds actualiteitswaarde.  

 

 

 Rummelplatz= Kermis / Bräunig, Werner 
 
1949. Uit alle delen van de DDR komen in een fictief dorp in het 
Ertsgebergte mannen werken in de uraniummijn de Wismut. 
Onder hen zijn o.a. dwangarbeiders, krijgsgevangenen, ex-nazi’s, 
intellectuelen, strijdbare socialisten. Voor hun zware, gevaarlijke 
werk ontvangen deze mijnwerkers een relatief hoog loon en 
speciale toelevering van levensmiddelen, wat in het door de 
Tweede Wereldoorlog geruïneerde land bestaanszekerheid 
biedt. Enig vermaak in hun harde leven is de kermis, die ook de 
plaats is voor zwarte handel, vrije liefde, rijkelijk alcoholgebruik 
en vechtpartijen. Met de arbeidersopstand in 1953 eindigt deel 
1 van wat in aanleg een tweeluik over het arbeidersleven in de 
DDR was. Pas in 2007 verscheen in Duitsland deel 2 van dit epos, 
dat verhaalt over leven en lot van DDR-arbeiders van 1949 tot 
1953. 

 
  

 

 



 

 

 

Verhalen over de DDR 
 

 

 De DDR, wat was dat ook alweer? / Thon, 
Christine 
 
Christine Thon (1966) woont in Nederland; ze groeide op als 
domineesdochter in de voormalige DDR. In dit boek geeft zij 
impressies van haar leven en dat van haar ouders in de Oost-
Duitse 'heilstaat'. Ze vertelt over het grauwe bestaan van de 
DDR-burgers: weinig keuze in de winkels, weinig kleur en fleur, 
veel druk van opvoeders en docenten om je aan te passen aan 
het systeem. De burger was kwetsbaar en moest voortdurend 
opletten niet iets opvallends of verkeerds te doen: de Stasi 
luisterde mee. 
 
 

 

 

 Retour Berlin Ostbahnhof / Thijs, Dolores  
 
Dolores (12) en haar moeder worden door haar vader, journalist 
en overtuigd communist, voor drie jaar meegenomen naar Oost-
Berlijn waar hij een aanstelling als westers correspondent heeft 
gekregen. De auteur beschrijft vanuit het perspectief van het 
kind dat zij toen was hoe het leven daar was; de pesterijen op 
school, de moeizame tochten naar eten, de bittere kou. Qua 
sfeer is de tijd in dat land erg goed weergegeven. Net als de 
relatie tussen haar beide ouders die steeds slechter wordt. 'Ik ga 
wel naar drüben,' zegt de moeder, hetgeen een woede-aanval 
ontlokt bij de vader terwijl Dolores zich ondertussen afvraagt 
wat 'drüben' is.  
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Verhalen over de DDR 
 

 

 Stasikinderen / Hoffmann, Ruth 
 
Interviews met ruim twintig kinderen van functionarissen die 
werkten bij het Oost-Duitse ministerie van staatsveiligheid (de 
Stasi). Van deze DDR-elite werden onherroepelijke discipline en 
solidariteit met de dienst verwacht en die strekten zich ook uit 
tot hun gezinsleden. Kinderen leden onder strenge voorschriften 
(met wie ga je wel en vooral niet om), controles (westerse 
televisie streng verboden) en maatregelen (vaak met slaag). 
Enkele verhalen (bijvoorbeeld over de naaste medewerker van 
Willy Brandt, de spion Günter Guillaume) waren uit andere bron 
bekend. 

 

 

 De gedeelde hemel/ Wolf, Christa  
 
Augustus 1961. In een ziekenhuis in een Oost-Duitse 
provinciestad wordt de 21-jarige Rita wakker na een 
bedrijfsongeval. Terwijl ze herstelt, blikt ze terug op de 
afgelopen twee jaar, waarin ze haar tien jaar oudere geliefde 
Manfred is gevolgd naar de grote stad en zich aanmeldde voor 
een vrijwillige stage in een treinstellenfabriek. Rita is vol idealen, 
maar ook kritisch over alle regels die door het nieuwe bewind 
aan de fabriek worden opgelegd. 

 
  

 

 



 

 

 

Verhalen over de DDR 
 

 

 In tijden van afnemend licht / Ruge, Eugen 
 
1 oktober 1989. Het moet een belangrijke dag worden, de 
negentigste verjaardag van grootvader. Wilhelm was als jonge 
man voor de oorlog lid geworden van de communistische partij, 
moest tijdens de oorlog vluchten, woonde in Mexico, keerde na 
de oorlog terug met zijn vrouw Charlotte in de DDR. Zoon Kurt 
en zijn Russische vrouw Irina bereiden zich voor op die dag, 
kleinzoon Alexander is kort daarvoor naar het Westen gevlucht 
en niemand durft dit op de dag zelf aan grootvader Wilhelm te 
vertellen. Deze krijgt weer een belangrijke orde van de Partij. 
Zijn vrouw Charlotte is in verlegenheid gebracht, zoon Kurt is 
niet blij, en Irina probeert haar verdriet weg te drinken.  
Deze roman kreeg in Duitsland de prijs voor het beste boek van 
2011. 

 

 

 Het Paradijs/ Hünniger, Andrea Hanna  
 
Andrea Hünniger (1984) groeit op in Weimar in de voormalige 
DDR, waar de gevolgen van de Wende (1989) zich in de jaren ’90 
langzaam maar zeker aftekenen. Zo verschijnen er nieuwe 
supermarkten, komt moderne elektronica binnen handbereik, 
wordt reizen naar het buitenland mogelijk en raakt de jeugd in 
de greep van westerse popmuziek, drank en drugs. De 
ingrijpende sociaal-politieke veranderingen stellen Andrea’s 
ouders voor grote problemen: zij worden werkloos en moeten 
zich omscholen. Het failliet van de DDR lijkt haar vader zo aan te 
grijpen dat hij ernstig ziek wordt. Als die ouders zich in 
stilzwijgen hullen wanneer hun kinderen vragen stellen over de 
Tweede Wereldoorlog en het communisme, zijn wederzijds 
onbegrip en verwijdering onvermijdelijk. 
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Verhalen over de DDR 
 

 

 De dag waarop de DDR mijn moeder meenam / 
Behr, Katrin 
 
Het levenslot van Katrin Behr was verbonden met de DDR-
dictatuur. In 1972, toen ze vier jaar oud was, werd haar moeder 
opgepakt. Katrin werd via een kindertehuis ondergebracht bij 
een vreemd echtpaar, van wie de moeder trouw partijlid was. 
Na de 'Wende' van 1989 stortte het systeem in en kon Katrin op 
grond van Stasi-dossiers en geholpen door een scherp 
geheugen, haar getraumatiseerde jeugd gaan reconstrueren. 
Langzaam wordt het beeld gevuld: de stiefmoeder voor wie de 
partij de echte familie vormde, de echtgenoot voor wie de 
huwelijksakte een entreekaartje vormde voor de eigen carrière, 
de biologische moeder die ze na de Wende ontmoette, en de 
reden van de gevangenneming in 1972.  
 

 

 

 Vrijheid – wanneer ben ik eindelijk vrij?/ 
Hoogvliet, Annett 
 
De auteur vertelt over haar vlucht uit de DDR. Ze is negentien 
jaar als ze met haar toenmalige man in 1989 uit de DDR vlucht. 
Het is een paar maanden voor de val van de muur, al weet ze 
dat op dat moment niet. In het geheim en met hulp van 
onbekenden vluchten Annett en haar man in Hongarije de grens 
over naar het Westen. Na een spannende tocht vinden ze een 
thuis in het noorden van West-Duitsland. Hun vlucht stuit op 
onbegrip bij de achterblijvers, en het schrijven van brieven naar 
de DDR brengt vrienden daar in gevaar. Wanneer de muur 
gevallen is, kan Annett zich met haar familie herenigen. 

 
  

 

 



 

 

 

Verhalen over de DDR 
 

 

 Stasiland / Funder, Anna 
 
De schrijfster is een Australische die zich een beeld van het 
onvrije leven onder het communistisch regiem in Oost-Duitsland 
heeft gevormd nadat de 'Duitse Democratische Republiek' door 
de val van de Muur was ineengestort. Jarenlange intensieve 
interviews en studies van de wijze waarop de geheime politie, 
de 'Stasi', met alle haar ten dienste staande middelen de 
gedragingen en uitlatingen van iedere staatsburger trachtte te 
controleren en van de reacties daarop, leidden bij deze 
buitenstaander tot treffende observaties van de absurditeit en 
meedogenloosheid van de staatsterreur en van de menselijkheid 
en moed van menige staatsburger die zich ertegen verzette. B 

 

 

 Mijn oom, vriend en verrader / Schädlicht, 
Susanne 
 
Verslag van de dochter van een DDR-auteur, die in 1977 met zijn 
gezin naar de Bondsrepubliek vertrok. Zij beschrijft de tijd voor, 
rond en na de emigratie en de verwoestende invloed van de 
Stasi op de stabiliteit van het gezin, die bleef aanhouden nadat 
ze de DDR hadden verlaten. De schrijfster baseert zich op Stasi-
documenten, die aantoonden dat haar oom als spion voor de 
Stasi werkte en medeverantwoordelijk was voor de intimidatie 
waar het gezin onder leed en die het uiteindelijk ontwrichtte. 
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Verhalen over de DDR 
 

 

 De Toren / Tellkamp, Uwe 
 
‘…maar toen opeens…sloegen de klokken, sloegen 9 november, 
Duitsland, verenigd vaderland, sloegen tegen de Brandenburger 
Tor’. De rest is geschiedenis. De auteur gaat in op de 
voorgeschiedenis, gelokaliseerd in de oude villawijk ‘De Toren’ 
in Dresden, in het milieu van intellectuelen, artsen en 
kunstenaars, geen dissidenten, overgebleven uit een andere tijd. 
Zoals de voormalige zoöloog, ‘fout’ ten tijde van de Praagse 
Lente en gedegradeerd tot redacteur bibiofiele uitgaven. Of zijn 
neef, de 17-jarige scholier Christian, die de laatste jaren van de 
republiek in het leger en de gevangenis zit.  
Bekroond met de Uwe-Johnson-Preis en de Deutsche Buchpreis 
2008 (de Duitse Booker). 

 

 

 Mijn vrije Duitse jeugd / Rusch, Claudia  
 
Claudia vertelt over haar kinder- en jeugdjaren in de voormalige 
DDR. Haar ouders behoren tot de verboden oppositie, zijn 
bevriend met Robert Havemann en worden in de gaten 
gehouden door de Stasi. Toch leidt ze een tamelijk gewoon 
leven, is er naast verzet ook sprake van aanpassing en wordt er 
een indruk gegeven van het dagelijks leven. Aan scholingskansen 
ontbrak het er niet (in sommige opzichten leken die bijna beter 
dan die uit het westen), maar in ander opzicht voelden velen 
zich als achter prikkeldraad. Er is een verlangen over en buiten 
de grenzen te gaan en dat gebeurt dan ook, na de Wende.  
In het nawoord zegt Wolfgang Hilbig dat heel veel bewoners zich 
pas na de hereniging van Duitsland burgers van de DDR zijn gaan 
voelen. 

 
  

 

 



 

 

 

Verhalen over de DDR 
 

 

 Mijn eerste T-shirt / Hein, Jakob 
 
Autobiografische verhalen over de jeugd van de schrijver in 
Oost-Berlijn in de jaren zeventig. 

 

 

 Na een lang rokend zwijgen / Sinakowski, 
Andreas 
 
De auteur, Oostduitser, homoseksueel van joodse afkomst, 
heeft een aantal jaren voor de Stasi gewerkt. Sinakowski heeft 
zijn werk als informant en 'Spitzel' niet gedaan zonder vuile 
handen te maken en hij heeft het daar op den duur moeilijk 
door gekregen. 
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Jeugdverhalen  
 

 

 Kinderland / Mawil 
 
De laatste maanden van 1989 in Oost-Berlijn, aan de vooravond 
van de val van de Berlijnse Muur: Mirco Watzke is een 
voorbeeldige leerling op zijn middelbare school. Hij heeft thuis, 
op weg naar school en op school te maken met het gewone 
dagelijkse leven in een socialistische staat. Op school wordt alle 
vrijetijd door de jeugd gebruikt om tafeltennis te spelen. Daar 
krijgt Mirco het aan de stok met enkele oudere jongens. 
Uitgerekend de geheimzinnige, nieuwe leerling uit een 
parallelklas wordt zijn steun en toeverlaat. 
Marcus Witzel verwerkte persoonlijke herinneringen in dit 
bijzondere beeldverhaal. Het gaat over vriendschap, moed en 
vertrouwen in een tijd en plaats waar Stasi en kerk het leven 
bepaalden, en waar stiekem werd gefluisterd over de grote 
oversteek.  
In 2014 bekroond met de Max en Moritz-prijs voor beste 
Duitstalige strip. Vanaf ca. 13 jaar. 

 

 

 Lilly Marlene / Voorhoeve, Anne 
 
Lilly (13, ik-figuur) woont samen met haar moeder in Hamburg. 
Haar moeder is ernstig ziek en haar vader is al jaren geleden 
overleden. Lilly’s moeder is ooit vanuit de DDR naar het westen 
gevlucht en heeft haar zus daar moeten achterlaten. Lilly zelf 
komt tijdens de ziekte van haar moeder op een internaat 
terecht en dreigt uiteindelijk naar een pleeggezin te moeten, als 
haar moeder dood is. De enige familieleden die Lilly heeft, zitten 
in de DDR, maar hoe komt ze daar? Wat betekende het voor de 
achterblijvers in de DDR, als een familielid naar het westen 
vluchtte?  
Vanaf ca. 13 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

Jeugdverhalen 
 

 

 De vluchtrivier / Boesberg, André 
 
Drie jongeren besluiten eind jaren zeventig de DDR te 
ontvluchten. Ze hebben daar alle drie andere redenen voor. De 
slimme Tobias kan zich niet verenigen met het politieke 
systeem, de talentvolle zwemster Hanna wil de top niet 
bereiken met behulp van doping en haar vriend Jan ontdekt een 
afschuwelijk geheim over zijn vader. Alledrie vragen ze zich af of 
ze in dit politieke systeem, waarin je zelfs je beste vrienden niet 
meer kunt vertrouwen, willen doorleven. Voor veel lezers zal dit 
een intrigerend verhaal zijn, waar wel wat historische 
voorkennis voor nodig is.  
Vanaf 12 jaar. 
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DVD-video 
 

 

 Sonnenallee 
 
Micha en zijn vrienden leven in de DDR, aan de oostkant van de 
Sonnenallee die doorloopt naar West-Berlijn. Hoewel het leven 
moeilijk en onvrij is, amuseren de vrienden zich uitstekend, 
bijvoorbeeld met het luisteren naar illegale muziek van de 
Rolling Stones en het uithalen van grappen bij de Stasi-agenten. 
Zijn moeder droomt van een vlucht naar het vrije westen maar 
Micha wil popster worden en is verliefd op Miriam die eigenlijk 
geen 'Ossie' wil.  

 

 

 

 

  
 
De val van de Muur 
 
Dubbel-dvd over de geschiedenis van de Berlijnse muur, die 
dertig jaar geleden viel.Alle bekende historische feiten en 
oorzaken komen langs, vanaf de achtergrond van de bouw, via 
de vluchtpogingen tot de val. Via computersimulaties worden 
reconstructies van de verdediging en ontsnappingsroutes 
aanschouwelijk gemaakt. Geschikt voor educatieve doeleinden, 
ongeveer vanaf de derde klassen van het voortgezet onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 

 

DVD-video 
 

 

 Good bye Lenin 
 
De film draait om de familie Kerner, die in Oost-Berlijn leeft. De 
film begint in 1978, de vader van het gezin vlucht dan naar het 
westen en de moeder en haar twee kinderen blijven achter. De 
moeder (Christiane) besluit te leven volgens het socialisme, om 
niet op te vallen. De DDR is eigenlijk samen met haar kinderen 
het belangrijkste in het leven. Op de 40-jarig bestaat van de DDR 
breken er rellen uit, waarbij haar zoon Alexander wordt 
opgepakt. Zijn moeder raakt in coma, en wanneer ze bijkomt, 
mogen ze haar niets vertellen van de veranderingen na de val 
van de Muur... 

 

 

 Barbara 
 
Arts Barbara wordt, tegen haar zin, overgeplaatst naar een 
hospitaal in de provincie. Ze wordt voordurend gecontroleerd 
door kille Stasimedewerkers. Barbara is inderdaad van plan de 
DDR te verlaten en bereidt een ontsnapping voor. Barbara die 
niemand vertrouwt, is nors en kortaf tegen collega's en politie. 
Pas wanneer ze zich over een jonge patiënt ontfermt, wordt 
haar betrokkenheid duidelijk. 

 
  

 

 

https://wikikids.nl/Socialisme
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DVD-video 
 

 

 

 

  
 
Spoetnik 
 
Rike en haar familie wonen in Walkow, een dorp in de 
voormalige DDR. Tijdens de laatste zeven dagen voor de val van 
de Berlijnse muur vertrekt haar oom naar het Westen. Rike 
bouwt met haar vrienden een machine om hem terug te 
'beamen' (teleporteren). 
Goede introductie in de geschiedenis van de Berlijnse muur, die 
ook voor meekijkende ouders vermakelijk kan zijn.  
Vanaf ca. 9 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Das schweigende Klassenzimmer 
 
In 1956 reizen de vrienden Kurt en Theo vanuit een stadje in 
Oost-Duitsland met de trein naar West-Berlijn om stiekem een 
softpornofilm te kijken. In het bioscoopjournaal zien ze 
schokkende beelden van de Hongaarse opstand, waar ze thuis 
een heel ander verhaal over horen. Uit protest besluit de hele 
klas een minuut stilte te houden. Dat heeft verstrekkende 
gevolgen: als niet binnen een week de aanstichters bekend zijn, 
mag de hele klas geen eindexamen doen. 
Naar het non-fictieboek 'De zwijgende klas' (2007) van Dietrich 
Garstka. 

  

 

 



 

 

 
 

DVD-video 
 

 

 Heimat 3 
 
9 november 1989: de val van de Berlijnse Muur. Familieleden 
zien elkaar na lange tijd terug en iedereen is aangestoken door 
de euforie van de hereniging van West- en Oost-Duitsland. Het 
Günderrodehaus, hoog boven de Rijnvallei, dat Herman en 
Clarissa liefdevol restaureren, vormt het middelpunt van deze 
kroniek. Er komen jonge arbeiders uit Oost-Duitsland werken en 
ook Russische Duitsers uit Kazachstan komen naar de Hunsrück. 
Iedereen wordt geconfronteerd met veranderingen in mobiliteit, 
telecommunicatie, jobs, levenswijze enz. en allen dromen van 
de nieuwe mogelijkheden. Deze kroniek eindigt op 
oudejaarsavond 1999. 
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DVD-video  
Landelijk aanvragen 

 

 

 

  
 
Der Rote Kakadu 
 
In Der Rote Kakadu, een door de lokale partijbonzen met 
ergernis geobserveerd Tanzlokal in Dresden anno 1961, 
verandert voor dorpsjongen Siggi de de wereld. Evenals de 
getrouwde dichteres Luise op wie hij op slag verliefd is 
geworden, heeft Siggi dromen. Wat de onstuimige jazz- en rock-
'n'-roll-liefhebbers echter niet vermoeden is dat weldra een 
zwaarbewaakte muur tussen hen en hun idealen staat.  
 
 
 
 

 

 

 Das Leben der Anderen 
 
1984, Oost-Berlijn. De bevolking wordt onderdrukt door de 
Stasi, de geheime politie die tot doel heeft alles van iedereen te 
weten te komen. De succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman 
en zijn geliefde, de actrice Christa-Maria Sieland, zijn sterren in 
de DDR. Hun acties en opvattingen zijn niet altijd in lijn met de 
ideologie van de socialistische heilstaat. De minister van Cultuur 
is erg geïnteresseerd in Christa-Maria en geeft Stasi-agent 
Wiesler de opdracht de twee te schaduwen. Hij luistert hen dag 
en nacht af, maar hoe meer hij in hun leven wordt gezogen des 
te meer hij moeite heeft zijn loyaliteit aan de staat te behouden. 

  

 

 



 

 

Muziek en kunst 
 
https://numphke.wordpress.com/2009/11/27/de-berlijnse-muur-in-de-muziek/ 
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/muurmelodieen-het-geluid-bij-de-
val~b3b7420f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 
https://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/25-jaar-einde-koude-oorlog-de-beste-
protestsongs 
  
https://www.lyrics.com/lyrics/berlin%20wall 
Songteksten waarin Berlijnse muur is genoemd 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cE7Ibube-wU 
 Berlijn “De Muur” 
 
https://www.musictimes.com/articles/14995/20141109/5-songs-sympathetic-berliners-
divided-berlin-wall-pink-floyd-steve.htm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rGV_HKWX1to&list=RDRt-xea8UXd0&index=12 
Roger Waters Another Brick in The Wall 3 (Berlin Original Broadcast) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4CY8gpbuhvI 
Klein Orkest: Over de Muur 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vXSbUr94XoQ 
Klein Orkest - Over De Muur | Het verhaal achter het nummer | Top 2000 a gogo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TUY25Z-yr2Y 
Het DDR-museum brengt vijf populaire liedjes ‘met een verhaal' uit de DDR-tijd weer tot 
leven.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=89jGFpLBpCk 
Wind of change – Berlín Wall 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sqgeIGV193c 
99 Lufballons – Nena 
 
https://kunstvensters.com/2009/11/06/hoe-roger-waters-de-muur-opbouwde-en-weer-
afbrak/ 
 
http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/de-berlijnse-muur/east-side-gallery/ 
 
https://enjoy-berlin.nl/kunst-op-de-berlijnse-muur-de-east-side-gallery  

https://numphke.wordpress.com/2009/11/27/de-berlijnse-muur-in-de-muziek/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/muurmelodieen-het-geluid-bij-de-val~b3b7420f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/muurmelodieen-het-geluid-bij-de-val~b3b7420f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/25-jaar-einde-koude-oorlog-de-beste-protestsongs
https://www.metronieuws.nl/extra/2015/11/25-jaar-einde-koude-oorlog-de-beste-protestsongs
https://www.lyrics.com/lyrics/berlin%20wall
https://www.youtube.com/watch?v=cE7Ibube-wU
https://www.musictimes.com/articles/14995/20141109/5-songs-sympathetic-berliners-divided-berlin-wall-pink-floyd-steve.htm
https://www.musictimes.com/articles/14995/20141109/5-songs-sympathetic-berliners-divided-berlin-wall-pink-floyd-steve.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rGV_HKWX1to&list=RDRt-xea8UXd0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=4CY8gpbuhvI
https://www.youtube.com/watch?v=vXSbUr94XoQ
https://www.youtube.com/watch?v=TUY25Z-yr2Y
https://www.youtube.com/watch?v=89jGFpLBpCk
https://www.youtube.com/watch?v=sqgeIGV193c
https://kunstvensters.com/2009/11/06/hoe-roger-waters-de-muur-opbouwde-en-weer-afbrak/
https://kunstvensters.com/2009/11/06/hoe-roger-waters-de-muur-opbouwde-en-weer-afbrak/
http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/de-berlijnse-muur/east-side-gallery/
https://enjoy-berlin.nl/kunst-op-de-berlijnse-muur-de-east-side-gallery
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Websites en –links, Nederlands 
 
 https://duitslandinstituut.nl/kijk-en-leestips-ddr 
 
https://duitslandinstituut.nl/themas 

 
http://dailysoft.com/berlinwall/history/facts_03.htm 

 
https://spreekbeurtberlijnsemuur.yurls.net/nl/page/787885 
 
https://wikikids.nl/Berlijnse_Muur 
 
http://kinderenwebhotel.be.previewmysite.com/WO_tijd/berlijnse_muur.htm 
 
https://www.berlijnsemuur.info/ 
 
https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-muur-scheiding-tussen-oost-en-west-duitsland/ 
 
https://schooltv.nl/video/opgroeien-met-de-berlijnse-muur-hoe-was-het-om-in-oost-
duitsland-te-wonen/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qeN4UyZaxOU 
De Berlijnse muur 
 
http://www.historien.nl/de-val-van-de-berlijnse-muur/ 
 
http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/de-berlijnse-muur/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ex00CinsExs 
Grensbewaking van de Muur 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vDWfTglmuWQ 
Bouw van de Berlijnse Muur 
 
https://www.dailymotion.com/video/x6eok5w 
Vluchtpogingen over de Muur 
 

  

https://duitslandinstituut.nl/kijk-en-leestips-ddr
https://duitslandinstituut.nl/themas
http://dailysoft.com/berlinwall/history/facts_03.htm
https://spreekbeurtberlijnsemuur.yurls.net/nl/page/787885
https://wikikids.nl/Berlijnse_Muur
http://kinderenwebhotel.be.previewmysite.com/WO_tijd/berlijnse_muur.htm
https://www.berlijnsemuur.info/
https://schooltv.nl/video/de-berlijnse-muur-scheiding-tussen-oost-en-west-duitsland/
https://schooltv.nl/video/opgroeien-met-de-berlijnse-muur-hoe-was-het-om-in-oost-duitsland-te-wonen/
https://schooltv.nl/video/opgroeien-met-de-berlijnse-muur-hoe-was-het-om-in-oost-duitsland-te-wonen/
https://www.youtube.com/watch?v=qeN4UyZaxOU
http://www.historien.nl/de-val-van-de-berlijnse-muur/
http://berlijn-blog.nl/bezienswaardigheden/de-berlijnse-muur/
https://www.youtube.com/watch?v=ex00CinsExs
https://www.youtube.com/watch?v=vDWfTglmuWQ
https://www.dailymotion.com/video/x6eok5w


 

 

Duitstalige links 
https://www.zeitzeugen-portal.de/ 

http://www.zeitklicks.de/ddr/zeitklicks/ 

https://www.dw.com/de/der-mauerfall-eine-unterrichtsreihe/a-2340056 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/ausstellung/294389/die-mauer-sie-steht-
wieder 

http://www.zeitzeugenportal8990.de/?id=unterricht 

https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/berliner-mauer-2-arbeitsblaetter/3672%20 

https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/tagesschau-9-november-1989-
maueroeffnung/3617 

https://www.ddr-im-unterricht.de/das_leben_in_der_ddr.html%20 

https://www.mauerfall-berlin.de/ddr-1949-1990/ 

https://www.mauerfall-berlin.de/fall-von-berliner-mauer-grenze/ 

http://www.politikundunterricht.de/4_09/ddr.pdf 

http://www.chronik-der-mauer.de/ 

https://www.bz-berlin.de/berlin/beruehmte-zitate-zur-berliner-mauer 

https://www.youtube.com/watch?v=tDsxe-6Q07E 
Die Trabi-Story 
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https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/tagesschau-9-november-1989-maueroeffnung/3617
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https://www.mauerfall-berlin.de/ddr-1949-1990/
https://www.mauerfall-berlin.de/fall-von-berliner-mauer-grenze/
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http://www.chronik-der-mauer.de/
https://www.bz-berlin.de/berlin/beruehmte-zitate-zur-berliner-mauer
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