
Beste mevrouw Gassdorf,  
 

Afgelopen woensdag heeft u in mijn klas een les gegeven over de val van de Berlijnse muur 
en nog vele dingen daaromheen. Deze les heeft veel indruk op me gemaakt. Thuis heb ik 
alles naverteld omdat mijn ouders hier ook nieuwsgierig naar waren. Nadat ik woensdag 
thuis kwam ben ik bij mijn overgrootmoeder langsgegaan om haar verhaal hierover te horen, 
vooral ook omdat zij zelf van Duitse afkomst is. Ze heeft tot 1945 in Duitsland gewoond en 
daar de oorlog meegemaakt, daarna is ze verhuisd met haar man, mijn overgrootvader, naar 
Valkenburg. Oma was erg onder de indruk van uw verhaal en heeft zeker een half uur  
aandachtig naar mij geluisterd. Ik vond het heel leuk om dit verhaal na te vertellen. Normaal 
gesproken vind ik geschiedenis niet zo interessant. U heeft me tijdens de les heel aandachtig 
laten luisteren. U heeft vele vragen van leerlingen beantwoord en ook een vraag van mij. Ik 
had nog meer vragen! Deze vragen zal ik ook in deze brief schrijven. Ik vond het 
indrukwekkend dat u op het moment dat de muur viel,  in Berlijn was, terwijl u niet daar 
woonde. Puur toeval is dat. Toen u vertelde dat vreemde mensen elkaar omhelsden van 
vreugde en opluchting, kreeg ik kippenvel op mijn rug.  
Door uw verhaal ben ik gaan nadenken over de maatschappij. Ik vind het bizar dat de muur 
werd gebouwd in 1961 en dat mensen geen afscheid van elkaar konden nemen, enkel door 
de beslissing van een leider. Hetzelfde gaat er waarschijnlijk gebeuren in de VS. Donald 
Trump wil ook een muur bouwen, weliswaar om twee landen te scheiden, maar het is 
hetzelfde principe. Misschien wordt deze grens ook zo streng bewaakt als in Duitsland, waar 
zoveel doden zijn gevallen door vluchtpogingen.  
Ik vraag me af, of een grens aangeven met zo’n muur wel daadwerkelijk zin heeft. Er 
ontstaat een vertekend beeld van een land, door al het geweld.  
Ik vind dat een mens recht heeft op privacy en dat daar geen misbruik van gemaakt mag 
worden. In Duitsland gebeurde dit wel. Mensen werden overal gevolgd en je kon bij 
niemand je hart luchten, want misschien werkte hij/zij wel voor de Stasi. Hier in Nederland 
wordt niemand veroordeeld tot celstraf zonder dat er onderzoek naar is gedaan. In 
Nederland mag je ook je eigen mening geven zonder veroordeeld te worden.  
Het onderwerp ‘de muur’ heeft me erg nieuwsgierig gemaakt. Thuis heb ik nog een aantal 
filmpjes gekeken over de val van de muur en over ontsnappingspogingen. Een aantal vragen 
die ik u nog wou stellen zijn:  

 Had u een mobieltje in die tijd? 
 Bent u nog eens terug gegaan naar Berlijn om te kijken hoe het nu is? 
 Hoe bent u op het idee gekomen om gastlessen te gaan geven? 

Ik zou zelf graag een keer naar Berlijn gaan en daar alles in het echt zien. Vooral de 
Brandenburger Tor, het symbool van de vrijheid!  
Bedankt voor uw mooie gastles! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Aimée Hofman 

Stella Maris College Meerssen-Havo 3A. 
 
 


