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Kijk- en leestips DDR
Op deze pagina vindt u kijk- en leestips van het DIA die u kunt gebruiken als u de
DDR in de les wilt behandelen. Onderaan deze pagina vindt u ook nuttige links
met lesmateriaal over hetzelfde thema.

Films
Good Bye Lenin (2003; Wolfgang Becker)
De ﬁlm geeft op humoristische wijze de politieke gebeurtenissen rondom de
Duitse hereniging weer en volgt het verhaal van de ﬁctieve oost Berlijnse
familie Kerner.
Lesmateriaal bij de ﬁlm vindt u via de deze link.
Barbara (2012; Christian Petzhold)
De DDR in de zomer van 1980: De Oost-Berlijnse arts Barbara wordt naar
aanleiding van haar aanvraag van een uitreisvisum gevangen genomen en
vervolgens vanuit het Charité ziekenhuis in Berlijn naar een provinciaal
ziekenhuis aan de Baltische kust verplaatst. De ﬁlm portretteert de
veranderingen in het leven van Barbara.
Sonnenallee (1999; Leander Haußmann)
Een komedie over het leven en de dromen van jonge mensen die opgroeien in
de straten aan de Oost-Berlijnse zijde van de Muur.
Das Leben der Anderen (2006; Max Wiedemann)
Dramaﬁlm waarin het doen en laten van de Oost-Duitse Staatssicherheit en
hun invloed op de maatschappij centraal staat.
Lesmateriaal van het DIA bij de ﬁlm vindt u via deze link.
Der rote Kakadu (2006; Dominik Graf)
Liefdesdrama dat het verhaal vertelt van een jonge man die in de DDR
opgroeit. Lesmateriaal bij de ﬁlm vindt u via deze link.
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Ostpunk! Too much future (2006; Michael Boehlke, Carsten Fiebeler)
Documentaire over zes voormalige DDR-punkers die vertellen over hoe het
leven in de DDR hen teleurstelde maar ook gelukkig maakte. Lesmateriaal
vindt u hier.
NVA (2005; Leander Haußmann)
Satire die een kijkje geeft in de bizarre alledaagse gang van zaken van
de Nationale Volksarmee.
Die Frau vom Check Point Charlie (2007; Miguel Alexandre)
Een aangrijpende ﬁlm over een moeder die bij het verlaten van Oost-Duitsland
haar twee dochters achterlaten moet. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
This ain't California (2012; Marten Persiel)
Een ﬁctionele documentaireﬁlm over het leven van Denis, een jonge jongen
die het skateboarden tot een ware hype in de DDR maakt.

Boeken
Herr Lehmann (2001; Sven Regener)
Een klassieker – De val van de Muur zet het leven van Frank Lehmann in
Berlin-Kreuzberg op zijn kop.
Krokodil im Nacken (2002; Klaus Kordon)
In dit boek wordt het onroerende levensverhaal van Manfred Lenz verteld, die
na een mislukte vluchtpoging uit de DDR een jaar in Stasi-gevangenissen
doorbrengt. Lesmateriaal bij dit boek vindt u via deze link.
Weggesperrt (2009; Gritt Poppe)
Anja’s moeder levert een uitreisvisum uit de DDR af en wordt door de Stasi
gevangen genomen. De 14-jarige komt in een inrichting van jeugdhulp terecht.
Anja houdt het daar niet uit en probeert te vluchten.
Zwischen uns die Mauer (2006; Katja Hildebrand)
Een autobiograﬁsche liefdesgeschiedenis over twee jongeren die verliefd op
elkaar worden, maar door de Muur gescheiden van elkaar moeten leven.
Informatie voor in de les vindt u via deze link.
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Links
Gedächtnis der Nation
Hier vindt u interviews en video’s met Zeitzeugen, die hun persoonlijke
verhaal vertellen over historische momenten in de Duitse geschiedenis die zij
meemaakten. Hun verhalen verlevendigen de geschiedenis.
Zeitklicks
Een interactief, educatief, platform met teksten, afbeeldingen, video’s en
spelletjes over de geschiedenis, het alledaagse leven, de politiek, de jeugd, de
muziek en nog veel meer aspecten van de DDR. De site is geschikt voor jonge
leerlingen.
Deutsche Welle
De Deutsche Welle biedt kant-en-klaar lesmateriaal aan over het thema
Mauerfall.
Bundeszentrale für politische Bildung
De Bundeszentrale für politische Bildung biedt op hun website uitvoerige
achtergrondinformatie aan over het thema “Duitse deling – Duitse eenheid”.
Zeitzeugenbüro
Deze portal biedt lesmateriaal aan over Zeitzeugen van de Duitse deling.
Arbeitsblätter Berliner Mauer
Op deze website zijn werkbladen over de bouw van de Muur beschikbaar.
Jugendopposition
Website biedt interessant materiaal aan over de jeugdoppositie in de DDR. Er
is hier ook een woordenlijst te vinden met alle belangrijke begrippen die te
maken hebben met die onderwerp.
Tagesschau vom 9. November 1989
Op deze website vindt u een precieze documentatie en originele
mediaberichten van het Duitse nieuws en uit de Duitse kranten rondom het
moment van de opening van de Muur.
DDR im Unterricht
Een uitgebreide verzameling van lesmateriaal over de thema’s politiek,
alledaags leven, Ostalgie en jeudgcultuur.
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Erinnerungsorte
Een verzameling van musea en herinneringsplekken, die een rol gespeeld
hebben tijdens de Duitse deling.
Politik und Unterricht - Leben in der DDR
Lesmateriaal over de thema’s jeugd, vrije tijd en cultuur in de DDR.
Momentaufnahmen 1989/1990
Originele foto’s geven inzicht in het alledaagse leven in Oost- en WestDuitsland. Bij deze foto’s wordt gedigitaliseerd lesmateriaal aangeboden. Op
de website zijn ook eenvoudigere opgaven te vinden.
Chronik der Mauer
Hier zijn werkbladen bij het thema “Berlijnse Muur” te vinden, die geschikt zijn
voor de onderbouw.
Lieder aus der DDR
Een verzameling liederen uit de DDR – o.a. volksliederen, kinderliedjes,
pioniersliederen, arbeidersliederen etc.
DDR Quiz
Een kennisquiz (basis) over de DDR.
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