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Inleiding 

De oude films 

Fritz Lang 
Fritz Lang werd in 1890 geboren in het Wenen van de 
dubbelmonarchie.. In zijn autobiografie definieert hij 
zichzelf als een visueel ingesteld persoon. Als 
voorbeelden golden Egon Schiele en Gustav Klimt. Na 
een aanvaring met zijn vader ontvluchtte hij het 

ouderlijk huis. Hij maakte vervolgens reizen door Afrika 
en Azië en kwam in die periode aan de kost met de 

verkoop van zelfgeschilderde prentbriefkaarten. Ten 
slotte belandde hij in Parijs bij de schildersschool 

Maurice Denis, waar hij tot 1914 modeltekenen studeerde. 

Toen keerde hij terug naar Wenen voor de legerdienst. Na een jaar dienst werd hij 

ongeschikt verklaard voor verdere militaire dienst. Nadat hij zowel lichamelijk als geestelijk 
gewond teruggekeerde, kwam hij bij de UFA-studio terecht. Tijdens de Spartacusopstand 

(1919) in Berlijn draaide hij als regisseur zijn eerste film Halbblut. Twee jaar later trouwde hij 
met Thea von Harbou. Van dan af schreef Lang al zijn scenario's in samenwerking met haar. 

Hij verwierf ook het Duitse staatsburgerschap. In deze periode maakte Lang kunstzinnige 
films als Der müde Tod en populaire thrillers als Die Spinnen en Dr. Mabuse, der Spieler. Lang 

werd alzo in de jaren 20 in Duitsland een invloedrijk cineast. 

Metropolis (1927- stommefilm) 

Een in 2001 gerestaureerde versie van de zwart-witfilm uit 1927 van Fritz Lang. 

Het verhaal speelt zich af in de toekomst (het jaar 2000), waar mensen zijn 

onderverdeeld in twee groepen: de arbeiders die onder de grond leven en de 
rijken die genieten van een decadente stad vol luxe. Na zijn kennismaking met de 

arbeidersdochter Maria, wordt Freder - zoon van Joh. Fredersen, de leider van de 

stad - bewust van de ongelijkheid tussen de inwoners. Om de onrustige 

benedenstad te kalmeren stuurt Joh. Fredersen een valse Maria, een robot, naar beneden.  
 

Cabinet des Dr. Caligari, Das (Robert Wieme, 1920) 

Een psychiatrische patiënt vertelt de geschiedenis van Dr. Caligari (Krauss), die 

vermomd als kermisexploitant samen met de gehypnotiseerde Cesare een kleine 

stad met moorden teistert. De Speelfilmencyclopedie (zesde editie, 1995) gaf 4 
sterren: '(...) een van de belangrijkste films die ooit gemaakt werd. De 

hoofdrollen zijn Veidt en Krauss op het lijf geschreven. Carl Mayer en Hans 

Janowitz schreven het scenario naar een idee van Fritz Lang. 
 

Austernprinzessin, Die (Ernst Lubisch, 1919)  stomme film 
Oesterkoning Quaker is slapend rijk. Het enige dat hem nog zorgen baart, is de wens van zijn dochter 
Ossi. Zij heeft gezegd alleen maar met een prins te willen trouwen. Hij belooft de verpauperde prins 
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Nucki een grote bruidsschat als hij de hand van zijn dochter wil  aannemen. Prins Nucki stuurt zijn 
vriend Josef op pad. 
 

Blaue Engel, Der (Josef Von Weternberg, 1930) 
de hoofdrollen spelen Emil Jannings als de degelijke professor Unrath en Marlene 
Dietrich als de nachtclubzangeres Lola. Als professor Unrath er achter komt dat 
verschillende van zijn leerlingen vaak naar de nachtclub 'Der Blaue Engel' gaan om 
naar zangeres Lola-Lola te kijken, gaat hij zelf op onderzoek uit. Daar raakt hij volledig 
in de ban van de zangeres. Een doorbraak voor Dietrich die het lied 'Ich bin von Kopf 
bis Fuss auf Liebe eingestellt' zingt. De film is gebaseerd op het boek 'Professor 

Unrath' van Heinrich Mann. 
 

Een controversiële cineaste 
Leni Riefenstahl 
 

Riefenstahls films staan vooral bekend om hun 
filmtechnische (cameratechnische) innovaties, zoals die 

over de Neurenbergse partijdagen (Der Sieg des 

Glaubens uit 1933 en Triumph des Willens en Tag der 
Freiheit - Unsere Wehrmacht uit 1935). Ze zijn gemaakt 

in opdracht van de minister van propaganda Joseph 

Goebbels en dragen de nazi-ideologie uit. 

Ook het verslag van Olympische Spelen in Berlijn 
(Olympia uit 1936) heeft technische innovaties zoals het voortbewegen van de camera op statief 

op een wagentje op rails langs de binnenkant van de renbaan. Deze film werd gemaakt in 

opdracht van het Internationaal Olympisch Comité. 

Triumph des willens (1935) 
                                                                                  
jaren dertig, Leni Riefenstahl. Het partijcongres van 1934 in Neurenberg, waaronder 
de intocht, massabijeenkomst en toespraken van de nazi -leiders 
 
 
 

 
Olympia (1936) 
Opgemerkt is dat de sportwereld van Riefenstahl van een verstilde, ijselijke 
schoonheid is. Bij haar kennen sporters geen emoties, geen geluk of teleurstelling, 
geen vermoeidheid. Zij zijn hun lichamen waarop de cineaste verliefd is. De 
machtige handen van een basketballer; de gespierde dij van een poedelnaakte 
speerwerper, de gewelfde armen van een turnster die op de balk een spagaat maakt 
zonder dat daarbij ook maar één gewatergolfd haarlokje in de war komt. Dit is de 

toevoeging aan de cinematografie. 
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De jaren ‘70 
 

De Duitse regisseurs van de jaren '70 zagen zichzelf vooral als Autorenfilmer, oftewel regisseurs die 

hun eigen scenario ook schreven, de film als een individueel en kunstzinnig product. Internationaal 

was er veel erkenning voor hun films, later kwam die erkenning ook in Duitsland op gang.  

Rainer Werner Fassbinder 
Fassbinder werd het meest bekend met zijn films waarin hij een kritisch beeld 
schetste van het moderne Duitsland. Deze films zijn vaak op ongebruikelijke wijze 
gefilmd en hebben controversiële verhaallijnen waarmee ze gedurfde en 
baanbrekende eigentijdse thema's en onderwerpen aansnijden. Hoewel hij nooit 
echt een groot commercieel succes heeft weten te bereiken werden zijn films 
aanbeden door critici en cultfans. Vandaag de dag zijn zijn films vooral als 
tijdsdocument zeer interessant. 

 
Die bittere Tränen der Petra von kant (1972) 
De Duitse modeontwerpster Petra von Kant woont sedert de dood van haar man 
alleen samen met haar dienstmeid Marlene. Haar vriendin Sidonie brengt haar in 
contact met de mooie Karin, die jarenlang in Australië heeft gewoond. Petra wordt 
spoedig verliefd op Karin en biedt haar een baan aan als mannequin. Zij heeft nog 
geen eigen woning in Duitsland en trekt daarom voorlopig in bij Petra. 
 
Welt am Dracht (1973) 
verhaal speelt ergens in de nabije toekomst. Professor Volmer is de ontwerper van 
de computer Simulacron, die levensechte projecties kan maken van mensen en 
gebouwen. Wanneer hij onder verdachte omstandigheden sterft, probeert zijn 
opvolger Dr. Stiller (Klaus Löwitsch) het mysterie te ontrafelen. De film is gebaseerd 
op de roman Simulacron 3 van Daniel Galouye. 
 
Angst essen Seele auf (1974) 
Ali (Salem) is een jonge Marokkaans gastarbeider en Emmi (Mira) een 60-jarige 
weduwe en poetsvrouw. Zij ontmoeten elkaar als Emmi gaat schuilen in een bar 
voor de regen en aangetrokken wordt door de exotische Arabische muziek. De 
Duitse uitbaatster Barbara (Barbara Valentin) stelt Ali voor om Emmi ten dans te 
vragen en zij stemt toe. Er ontwikkelt zich een vreemde vriendschap, vervolgens een 
romance en tenslotte besluiten zij te huwen. Er volgt een bittere reactie op hun 

relatie. De buren klagen erover dat hun gebouw vervuilt. Emmi wordt gemeden door haar collega's 
en Ali ondervindt alom discriminatie. 
 

Faustrecht der Freiheit (1975) 
De film vertelt het onfortuinlijk verhaal van Franz Biberkopf ("Fox"), een 
homoseksueel uit de arbeidersklasse die verliefd wordt op Eugen, de elegante zoon 
van een industrieel, nadat Franz de lotto gewonnen heeft. Zijn minnaar poogt Franz' 
waarden van arbeidersklasse een gulden randje te geven en slaagt erin om de 
goedgelovige lottowinnaar zijn fortuin te ontfutselen. De film geeft een ontluisterend 
beeld van de relatie tussen geld en gevoel. Op het einde van de film ligt Franz op de 

grond in de metro, nadat hij zichzelf gedood heeft door het innemen van pillen, en stelen twee 
jongens zijn gouden horloge. 
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Mutter Küsters’ Fahrt zumù Himmel (1975) 
Wanneer een driftige fabrieksarbeider zijn chef vermoordt, slaat hij vervolgens de 
hand aan zichzelf. Zijn weduwe komt daardoor in het midden van een mediahysterie 
terecht. Rechts Duitsland ziet haar als een mispunt, terwijl de linkerzijde haar 
gebruikt als een symbool in de strijd tegen onderdrukking. 
 
 
Die dritte Generation (1979) 
Een groep verveelde jongeren zet een terreuractie op stapel. Ze besluiten om de 
directeur te ontvoeren van een informaticabedrijf. Ze weten echter niet dat hij 
eigenlijk de financier is van hun terreuracties. 
 
 

Die Ehe der Maria Braun (1979) 
de huwelijksvoltrekking tussen Maria en Hermann Braun in 1943 vertrekt Hermann 
naar het Russische front. Hij wordt na enige tijd als vermist opgegeven en Maria gaat 
als animeermeisje in een bar voor Amerikaanse soldaten werken. Hier ontmoet ze 
Bill, een zwarte GI, en raakt zwanger van hem. Maar Hermann duikt plotseling weer 
op en treft Maria en Bill in bed aan. Maria doodt Bill, maar het is Hermann die voor 
tien jaar de gevangenis ingaat. Maria verhardt, verrijkt zich en bereidt zich voor op 

haar toekomst met Hermann. Haar lot wordt één met dat van het naoorlogse Duitsland en de mythe 
        ‘W          w     ’. 
 

Berlin Alexanderplatz  (1980) 
Het verhaal van Franz Biberkopf, tevergeefs op zoek naar geluk en verlossing in het 
Berlijn van het interbellum. Franz heeft per ongeluk zijn vriendin doodgeslagen en 
wordt na 4 jaar gevangenschap vrijgelaten. De goedmoedige, laffe en bij vlagen 
rebelse Franz probeert op het rechte pad te blijven 
 
 

 
Querelle (1982) 
(Davis) is een drugs smokkelende homosexuele matroos die in grote moeilijkheden 
geraakt door toedoen van een gokkende kroegbaas (Nero) in de havenstad Brest. Een 
grote opofferende liefde ontvlamt tussen Querelle en de universele havenhoer 
(Morreau) uit het geruchtmakende boek van Jean Genet waarop deze film gebaseerd 
is. Dat wordt voor de zeeman zijn redding 
 
Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982) 
In 1955 ontmoet verslaggever Robert Krohn in München de voormalige filmster 
Veronika Voss. Veronika maakte carrière in het Derde Rijk, maar na de oorlog raakte 
ze niet meer aan werk in de Duitse filmindustrie. Er ontstaat een relatie tussen hen 
beiden. Robert heeft eigenlijk vooral medelijden met Veronika en ontdekt spoedig 
dat ze een morfineverslaving heeft. Ze is daarvoor afhankelijk van dr. Marianne Katz, 
die zowel haar als andere vermogende patiënten chanteert. 
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Lola (1982) 
Schuckert is een corrupte bouwondernemer. Als de onkreukbare ambtenaar Von 
Bohm zijn pad kruist, dreigt hij de plannen van Schuckert te dwarsbomen. Von 
Bohm wordt verliefd op de mooie Lola. Hij ontdekt spoedig dat ze een 
variétézangeres is in het plaatselijke bordeel, waar de meeste klanten van 
Schuckert op bezoek komen en dat zij als een pion fungeert tussen Schuckert en 
de plaatselijke burgerij. Hij verzamelt daarom bewijs tegen Schuckert om zijn 

corruptie aan het licht te brengen, maar niemand schijnt erin te zijn geïnteresseerd. Von Bohm raakt 
geleidelijk zelf verwikkeld in het systeem door met Lola te trouwen. Op hun trouwdag schenkt 
Schuckert het bordeel aan Von Bohm en Lola. Wanneer Von Bohm een wandeling maakt, gaan 
Schuckert en Lola samen naar bed. 
 
Muziek uit Fassbinders films (1984) magazijn elpee 68 vinyl 10329 

 

Volker Schlöndorff 
Volker Schlöndorff (Wiesbaden, 31 maart 1939) is een vooraanstaande Duitse filmmaker en 
filmregisseur. Hij werd internationaal vooral bekend door zijn films Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum en Die Blechtrommel; voor deze laatste kreeg hij in 1979 de Gouden Palm voor beste film op 
het filmfestival van Cannes en tevens een Oscar voor beste anderstalige film. 
 

Die Blechtrommel (1979) 
Klassieker waarin het verhaal verteld wordt van Oskar Matzerath die het besluit 
neemt klein te blijven uit onvrede met zijn omgeving. Hij is getuige van de opkomst 
van het nationaal-socialisme in Duitsland en ventileert zijn ongenoegen trommelend 
op zijn blikken trommeltje en door oorverdovend gegil. 
 
 
Death of a salesman(1985) 
Een verfilming uit 1985 van Volker Schlöndorff van het toneelstuk van Arthur Miller 
Hoffman is Willy Loman, een ouder wordende hardwerkende handelsreiziger die er 
niet in geslaagd is wat hoger op de maatschappelijke ladder te komen. Ook is hij het 
respect van zijn zoons Biff en Happy verloren. Hij voelt zich een mislukkeling en 
overweegt zelfmoord te plegen, zodat zijn gezin de verzekeringspremie kan 
opstrijken. 
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Werner Herzog 
Zijn films kenmerken zich door een bevreemdende kijk op de alledaagse werkelijkheid die onze 
culturele vooringenomenheden in twijfel trekken. Zo speelt Auch Zwerge haben klein angefangen 
zich helemaal in een commune van dwergen af. Aguirre vertelt het verhaal van een Spaanse 
conquistador die langzaam gek wordt in het Amazone-oerwoud, Jeder für sich und Gott gegen alle 
gaat over Kaspar Hauser, een volwassen vondeling zonder verleden en opvoeding, die tot een 
'beschaafd' mens wordt opgevoed maar de wereld vanuit een heel eigen 'wilde' logica blijft bekijken. 
Wo die grünen Ameisen träumen / Where the Green Ants Dream speelt zich af tussen de aborigines 
in Australië. 
Telkens richt Herzog zich op de buitenstaander, die iets doet dat door de buitenwereld niet begrepen 
wordt. 
 

Aguirre, the wrath of God (1972) 
Een Spaanse expeditie van conquistadores onder Gonzalo Pizarro trekt in 1560 het 
Zuid-Amerikaanse regenwoud in, op zoek naar het land van goud, El Dorado. Omdat 
de tocht veel moeizamer verloopt dan verwacht, wordt een kleinere groep onder 
leiding van Don Pedro de Ursua vooruitgestuurd. Zijn tweede man, Don Lope de 
Aguirre, slaat echter al snel aan het muiten. Iedereen die hem tegenwerkt, wordt 
        . A                 z   y      , w     S   j                         z’  

tocht door het onherbergzame land. Hitte, honger en vijandige indianen vormen een constant gevaar 
voor de mannen, maar de machtswellust van Aguirre lijkt nog alarmerender. 

 
Nosferatu (1979) 
Nosferatu: Phantom der Nacht is een Duitse vampierenfilm uit 1979 van Werner 
Herzog, naar het boek van Bram Stoker, met Klaus Kinski als Graaf Dracula. De film is 
opgenomen in het stadscentrum van Delft, in Schiedam en gedeeltelijk in 
Transsylvanië. Het is een hommage aan de film Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens van Friedrich Wilhelm Murnau uit 1922. Er bestaat zowel een Duitstalige als 
Engelstalige versie van de film: beide versies werden gelijktijdig opgenomen. Muziek 

van de film werd gemaakt door Popol Vuh en verscheen op de albums Brüder des Schattens - Söhne 
des Lichts en Nosferatu. 

Woyzeck (1979) 
De goedige Franz Woyzeck wordt door iedereen gebruikt. De legerkapitein geeft hem 
lukraak commando's, de arts voert medische proeven op hem uit en zijn vrouw heeft 
een oogje op de tamboer-majoor. Dan slaan echter de stoppen door bij Woyzeck. 
 
 
 
 

 
Fitzcarraldo (1982) 
B     Sw    y    z      ,     w   ‘   z        ’,                      z            
aan het begin van de 20ste eeuw in de rubberrijke gebieden van Zuid-Amerika woont. 
Hij is bezeten van opera, en vooral van de wereldberoemde tenor Enrico Caruso. Zijn 
streven is om midden in de Peruaanse jungle een operahuis te bouwen, dat dan 
        z   w           z’             . O                       z      j     
gewaagd plan. Hij kan een rubberplantage kopen, omdat deze slecht bereikbaar is. 
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Om de handelsroute te ontsluiten wil hij een grote stoomboot over een heuvel tussen twee 
rivierarmen slepen. De enige hulp die daarvoor beschikbaar is, zijn de vijandige indianen die in het 
gebied leven. Het is maar de vraag of hij op deze manier Caruso ooit zal kunnen laten schitteren. 
 
H  z               j     ’90 ‘A                ’                w                               
overzicht. 
 

Wim Wenders 
In zijn vroege films - tot aan Paris, Texas - vormde de (on)mogelijkheid om 
de werkelijkheid authentiek weer te geven een hoofdthema (Angst des 
Tormanns..., Alice in den Städten, Der amerikanische Freund, Hammett). 
Tevens stelden ze vaak expliciet het 'vervalsende' vertellen van de 
commerciële Hollywoodfilm ter discussie (Der Stand der Dinge). Dit had 
een aantal sociaal-politieke implicaties. Zo handelden een aantal van zijn 
vroegere films over de ontworteling van de Duitse samenleving na de 
Tweede Wereldoorlog - zoals het onvermogen van de oudere generatie 
om open over de gebeurtenissen tijdens de oorlog te praten en te 

verwerken en de vervreemding door de Amerikaans-geïnspireerde consumptiemaatschappij (Im Lauf 
der Zeit). 

Vanaf Paris, Texas (naar een scenario van Sam Shepard) kende zijn werk een omslag en in plaats van 
de beperkingen van het medium te bekritiseren concentreerde Wenders zich steeds meer op het 
vertellen van zo authentiek mogelijke verhalen, in soms filosofisch getinte parabels ( Der Himmel 
über Berlin; Until the End of the World; In Weiter Ferne so Nah), zonder daarbij de kritische, 
existentiële kijk op de werkelijkheid te verliezen. Hij maakte ook enkele opgemerkte, sfeervolle 
muziekdocumentaires. De films van Wenders leven van de spanning tussen enerzijds de 
vervreemding door de bestaande afbeeldingen van de realiteit (reclame, televisie, film...) en 
anderzijds een verlangen naar een hernieuwd, betekenisvol kijken dat vaak door de (klassieke) film 
en de rockmuziek wordt geleid. Formeel kenmerkt zijn stijl zich door lange instellingen, 
afstandsopnames en terughoudende montage, die een zo objectief mogelijke, precieze en eerlijke 
weergave van de wereld beogen en zijn films een meditatief karakter geven. 

 
We vermelden hier allen zijn beste films, later emigreerde hij net als Herzog naar de Verenigde 
Staten en begon hij commerciële films te maken. 
 

Der Himmel über Berlin (1987) 
Damiel is een engel, die samen met andere engelen boven Berlijn zweeft om de 
eenzame en verdrietige inwoners te helpen. Na eeuwen als engel te hebben geleefd, 
wil hij eigenlijk eens als normaal mens van vlees en bloed leven, om te zien wat hij 
allemaal mist en om ook eens van de geneugten van de mens te proeve n. Dan 
ontmoet hij een circusacrobate, en nu weet hij zeker dat hij liever tot de levenden wil 
behoren. 

 
Paris, Texas (1984) 
In Paris Texas (1984) geeft Wenders zijn visie op het leven vorm. Travis duikt na vier 
jaar afwezigheid weer op. Zijn broer Walt heeft intussen zijn zoontje Hunter 
opgevoed. Als vreemden voor elkaar bouwen Travis en Hunter een voorzichtige 
vriendschap op. 
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http://zoeken.west-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Wim-Wenders/Paris-Texas/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2512672&cs=resultlist&rctx=AV2OsQ3CMBAA@UQgRRFFJBAtCwR3aRnFsvEDL5y3En@idRiKITIFInSI7u6qA6UKUGVniVWhDpm6Y0b2OKRfhqokc32AJkM82UDeCl4CIUuSBaEmkygsCpUYTx3UYjqUe@SwUq9mbud28zzD7l2B2qYQ$ZaqTBwd7Ht3GvnBMTP0eohRdKB$JK8dOUbRGZM0U7D2e4LcOJvwP5ZjwkGtOcAH
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Berliner Schule, "nouvelle vague allemande" 

Voor een aantal van de nieuwere Duitse films (vanaf ongeveer 1995) zou je volgens sommigen 

een overkoepelende naam kunnen bedenken: de Berlijnse school. Ze hebben behalve 

overeenkomsten een verschillende achtergrond en komen ook zeker niet allemaal uit Berlijn. 

Maar ondanks al die verschillen zijn er overeenkomsten tussen de films van Chri stian Petzold 

(Gespenster, Wolfsburg, Die innere Sicherheit), Benjamin Heisenberg (Schläfer), Christoph 

Hochhäusler (Milchwald), Thomas Arslan (Der schöne Tag) en anderen. Het is niet toevallig dat 

er ook een Franse naam voor dit soort films bedacht is, de  "nouvelle vague allemande", want in 

Frankrijk wordt deze stijl in Duitse films zeer gewaardeerd.  

Academy Awards, 

Er zijn inmiddels aardig wat Duitse films in de prijzen gevallen. We noemen hier even alleen de 

speelfilms en laten voor het gemak de documentaires en de korte films buiten beschouwing.  

 
Oscar voor beste 

buitenlandse film in 2007, 

regie: Florian Henckel von 

Donnersmarck  

 
Oscar voor beste 

buitenlandse film in 2003, 

regie: Caroline Link 

 
Oscar voor beste buitenlandse 

film in 1980, regie: Volker 

Schlöndorff 
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Alfabetische lijst van de overige films 
 
De meeste films zijn van Duitse regisseurs. Waar er een occasionele Oostenrijker of Zwitser tussen 
staat hebben we geprobeerd dit te vermelden. 
 

Aimée & Jaguar (Max Färberbock, 2002) 
Het verhaal speelt zich af in Berlijn in 1943. Terwijl de stad iedere nacht 
gebombardeerd wordt, gaat het leven van alledag gewoon door. Lilly een jonge 
huisvrouw met nazi-sympathieën, moeder van vier kinderen en getrouwd met een 
frontsoldaat ontmoet bij een concert Felice. De lesbische Felice gaat haar het hof 
maken en er groeit een hartstochtelijke relatie, ondanks het feit dat Felice joods is 
en actief in het verzet. 

 
Amour fou (Jessica hausner, 2015) Oostenrijk 
Oostenrijkse biopic en kostuumdrama met ironisch ondertoontje (2014) van Jessica 
Hausner over de Duitse dichter Heinrich von Kleist (1777-1811). Hij pleegde 
zelfmoord samen met de zieke Henriette Vogel, om de dood te overwinnen met de 
liefde (de essentie van Sturm & Drang in de romantiek). Maar, zo blijkt, Von Kleist 
had al eerder andere vrouwen benaderd voor een gezamenlijke zelfmoord waardoor 
de intensie van het zelfmoordpact met Vogel in een ander licht komt te staan.  

 
Andere heimat, Die (Edgar Reitz, 2014) 
Met deze 4 uur durende filmvertelling uit 2013 rondt de 81-jarige Duitse regisseur 
Edgar Reitz zijn levenswerk af. 'Die andere Heimat: Chronik einer Sehnsucht' kan 
gezien worden als de prequel van de eerder uitgebrachte Heimat-trilogie (1981-
2006). Rond 1840 wordt Europa geteisterd door armoede en hongersnood, waardoor 
velen besluiten naar Zuid-Amerika te emigreren. Ook de broers Jakob en Gustav 
Simon in het (fictieve) dorp Schabbach in de Hunsrück (Rijnland-Palts) overwegen 

naar Brazilië te vertrekken. De broers gaan ieder op hun eigen manier om met hun tegenslagen en 
verwachtingen. 
 

Anonyma (Max Farberbock, 2009) 
Gebaseerd op de dagboeken van een anonieme vrouw. Een jonge Duitse vrouw 
probeert te overleven in 1945 na de Sovjet invasie in Berlijn, waar bombardementen, 
honger en verkrachting aan de orde van de dag zijn, door bescherming te zoeken bij 
een Russische officier 
 
 
Atmen (Karl Markovics, 2013)    Oostenrijk 
De 18-jarige Roman Kogler zit zijn straf uit in een jeugdgevangenis. De helft zit er 
inmiddels op en mogelijke voorwaardelijke vrijlating behoort nu tot de 
mogelijkheden. Helaas zijn zijn kansen hierop klein: hij heeft geen familie, geen 
vrienden en het lijkt erop dat Roman zich niet zal kunnen handhaven in de 
maatschappij buiten de gevangenismuren. Na vele mislukte pogingen, vindt Roman 
een baantje bij het gemeentelijke mortuarium in Wenen. Daar wordt hij op een dag 

geconfronteerd met een overleden vrouw die zijn achternaam draagt. Ondanks dat snel blijkt dat 
deze vrouw niet zijn moeder is, is zijn nieuwsgierigheid gewekt. Voor de eerste keer gaat hij op zoek 
naar de vrouw die hem vlak na zijn geboorte afstond. 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Edgar-Reitz/Die-andere-Heimat-Chronik-einer-Sehnsucht/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9126510&cs=resultlist&rctx=AWXIQUrEQBBA0S6DaMhqQHE7wmyHPlJTSVecMp2qmeqaBLyN4tpzeAgPY5aC@M3jQwgNhHZGFmjCE$UXtL0R$9tfQ9dyGieInFgWLJzRaShM4tU3diOWSjtOlcv2oPOUeYadp5n8pBluwtflc$v$Z4GHj0Pz@RweZ7RB92ct2q0s2sOd0QjvEE3VY$HLlXPsuRfyuFL141IQJZORHHus9H8aynDKpuesq8RJzY1fp@ZaycKtFPgF
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Max-Farberbock/Anonyma-eine-Frau-in-Berlin/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7400141&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRAAvUQgna5AkUhPQZv4Sdb6vFGWs3cTey8WouEF@AHewKvyCq6hoprRFAPObcANBVncxj2iqLwV@COMA4fjDJ4DyxUzJzSaMpNYs1XHI$ZGWw6N89pgtJC4wNZCITtpgjv3837rt@7w$QHw9P0CblewTvp81qxjZ9EIu0s8LDKLdoEv8FXVfObLwslHjkLmOzXbXzOiJKok$4iN@seKMp1S1XNaT37WapVf52FpVN29ZPgF
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jessica-Hausner/Amour-fou/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9478587&cs=resultlist&rctx=AW3IMU4DMRBAUQ8BodWGIhIcIOlSRO5p6GlJb9nriTLZ2XHwzGbvkYoSOg7CETgIRyA9dP8@cG4GrhkiydXMrXVMB$zscfVyROQd8aCrfxHahsKuB0$B5BSZcjTsmFBM7ZKwoKDEl4XWQqYBFhYGtH3JMHdfz$fteTv@uYP77$vbt$Xn8v3JQTuRlAQPFXVkY1KDD@C1FPNMryNlnygJmp9QbXPiGCVjRdmkqPgXa5Run2s55jKJ70u1Soe$GRWruxGGXw==
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jessica-Hausner/Amour-fou/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9478587&cs=resultlist&rctx=AW3IMU4DMRBAUQ8BodWGIhIcIOlSRO5p6GlJb9nriTLZ2XHwzGbvkYoSOg7CETgIRyA9dP8@cG4GrhkiydXMrXVMB$zscfVyROQd8aCrfxHahsKuB0$B5BSZcjTsmFBM7ZKwoKDEl4XWQqYBFhYGtH3JMHdfz$fteTv@uYP77$vbt$Xn8v3JQTuRlAQPFXVkY1KDD@C1FPNMryNlnygJmp9QbXPiGCVjRdmkqPgXa5Run2s55jKJ70u1Soe$GRWruxGGXw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Edgar-Reitz/Die-andere-Heimat-Chronik-einer-Sehnsucht/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9126510&cs=resultlist&rctx=AWXIQUrEQBBA0S6DaMhqQHE7wmyHPlJTSVecMp2qmeqaBLyN4tpzeAgPY5aC@M3jQwgNhHZGFmjCE$UXtL0R$9tfQ9dyGieInFgWLJzRaShM4tU3diOWSjtOlcv2oPOUeYadp5n8pBluwtflc$v$Z4GHj0Pz@RweZ7RB92ct2q0s2sOd0QjvEE3VY$HLlXPsuRfyuFL141IQJZORHHus9H8aynDKpuesq8RJzY1fp@ZaycKtFPgF
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Max-Farberbock/Anonyma-eine-Frau-in-Berlin/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7400141&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRAAvUQgna5AkUhPQZv4Sdb6vFGWs3cTey8WouEF@AHewKvyCq6hoprRFAPObcANBVncxj2iqLwV@COMA4fjDJ4DyxUzJzSaMpNYs1XHI$ZGWw6N89pgtJC4wNZCITtpgjv3837rt@7w$QHw9P0CblewTvp81qxjZ9EIu0s8LDKLdoEv8FXVfObLwslHjkLmOzXbXzOiJKok$4iN@seKMp1S1XNaT37WapVf52FpVN29ZPgF
http://www.bol.com/nl/p/atmen/9200000017872645/
http://www.bol.com/nl/p/aimee-and-jaguar/1002004006184792/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jessica-Hausner/Amour-fou/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9478587&cs=resultlist&rctx=AW3IMU4DMRBAUQ8BodWGIhIcIOlSRO5p6GlJb9nriTLZ2XHwzGbvkYoSOg7CETgIRyA9dP8@cG4GrhkiydXMrXVMB$zscfVyROQd8aCrfxHahsKuB0$B5BSZcjTsmFBM7ZKwoKDEl4XWQqYBFhYGtH3JMHdfz$fteTv@uYP77$vbt$Xn8v3JQTuRlAQPFXVkY1KDD@C1FPNMryNlnygJmp9QbXPiGCVjRdmkqPgXa5Run2s55jKJ70u1Soe$GRWruxGGXw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Edgar-Reitz/Die-andere-Heimat-Chronik-einer-Sehnsucht/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9126510&cs=resultlist&rctx=AWXIQUrEQBBA0S6DaMhqQHE7wmyHPlJTSVecMp2qmeqaBLyN4tpzeAgPY5aC@M3jQwgNhHZGFmjCE$UXtL0R$9tfQ9dyGieInFgWLJzRaShM4tU3diOWSjtOlcv2oPOUeYadp5n8pBluwtflc$v$Z4GHj0Pz@RweZ7RB92ct2q0s2sOd0QjvEE3VY$HLlXPsuRfyuFL141IQJZORHHus9H8aynDKpuesq8RJzY1fp@ZaycKtFPgF
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Max-Farberbock/Anonyma-eine-Frau-in-Berlin/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7400141&cs=resultlist&rctx=AWWMMU4DMRAAvUQgna5AkUhPQZv4Sdb6vFGWs3cTey8WouEF@AHewKvyCq6hoprRFAPObcANBVncxj2iqLwV@COMA4fjDJ4DyxUzJzSaMpNYs1XHI$ZGWw6N89pgtJC4wNZCITtpgjv3837rt@7w$QHw9P0CblewTvp81qxjZ9EIu0s8LDKLdoEv8FXVfObLwslHjkLmOzXbXzOiJKok$4iN@seKMp1S1XNaT37WapVf52FpVN29ZPgF
http://www.bol.com/nl/p/atmen/9200000017872645/
http://www.bol.com/nl/p/aimee-and-jaguar/1002004006184792/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jessica-Hausner/Amour-fou/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9478587&cs=resultlist&rctx=AW3IMU4DMRBAUQ8BodWGIhIcIOlSRO5p6GlJb9nriTLZ2XHwzGbvkYoSOg7CETgIRyA9dP8@cG4GrhkiydXMrXVMB$zscfVyROQd8aCrfxHahsKuB0$B5BSZcjTsmFBM7ZKwoKDEl4XWQqYBFhYGtH3JMHdfz$fteTv@uYP77$vbt$Xn8v3JQTuRlAQPFXVkY1KDD@C1FPNMryNlnygJmp9QbXPiGCVjRdmkqPgXa5Run2s55jKJ70u1Soe$GRWruxGGXw==


Themalijst: Duitse films Openbare bibliotheek Kortrijk augustus 2015  p. 11 
 

Auf der anderen Seite (Fatih Akin, 2007) 
Auf der anderen Seite zien we twee verhalen die zich afwisselend afspelen in 
Duitsland en in Turkije en waarin de levens van zes personages - vier Duitsers en 
twee Turken - door het (nood)lot met elkaar verbonden raken. 
 
 
 
Baader-Meinhof Komplex, Der (Uli Edel, 2009) 
Gebaseerd op het boek van Stefan Aust. In Duitsland in 1970 bedreigen 
bomaanslagen en terrorisme de democratie. Een groep geradicaliseerde jongeren, 
geleid door Andreas Baader, Ulrieke Meinhof en Gundrun Ensslin strijden tegen het 
in hun ogen nieuwe fascisme en vormen de Rote Armee Fraktion. Hun doel is een 
menselijker samenleving te creëren, maar door het inzetten van gewelddadige 
middelen, zoals bomaanslagen en ontvoeringen met dodelijke afloop, bereiken zij 

het tegenovergestelde. Duitsland verkeert in de greep van de angst en de politie zet een keiharde 
achtervolging in. 
 

Barbara (Christian Petzgold, 2012) 
Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig in het toenmalige Oost-Duitsland. Arts 
Barbara wordt tegen haar zin overgeplaatst naar een hospitaal in de provincie, waar 
ze voordurend gecontroleerd wordt door kille Stasimedewerkers. Barbara is 
inderdaad van plan de DDR te verlaten en bereidt een ontsnapping voor. Ze 
vertrouwt niemand, is nors en kortaf tegen collega's en politie, maar wanneer ze 
zich over een jonge patiënt ontfermt, wordt haar betrokkenheid duidelijk.  

 
Bella Martha (Sandra Nettelbeck, 2011) 
Hoofdpersoon in het speelfilmdebuut uit 2001 van de Duitse regisseur Sandra 
Nettelbeck is Martha, de jonge chef-kok van een driesterren restaurant. Ze leeft 
alleen voor haar werk en duldt geen kritiek van klanten of collega's. Haar leven wordt 
op zijn kop gezet als ze de zorg krijgt voor haar negenjarige nichtje en ook nog 
concurrentie krijgt van een nieuwe collega, de flamboyante Italiaanse kok Mario.  
 

 
Benny’s video (Michael Haneke, 1992) Oostenrijk 
De 15-jarige Benny kijkt veel naar videofilms met opnameapparatuur. Hij heeft zijn 
geïsoleerde kamer volgestouwd met beeldschermen. Hij verliest op die manier de 
grip op de werkelijkheid en hij begaat daden waar hij amper zelf nog controle over 
heeft. 
 
 
Bittere Ernte (Agniezska Holland, 2007) 
Muller-Stahl is een simpele maar sluwe Poolse boer die tijdens de 2e wereldoorlog 
onder het Nazi regime leeft. Een verhongerde mooie joodse vrouw, die op de vlucht 
is, laat hij bij hem onderduiken. Hij zorgt voor haar maar het duurt niet lang todat 
zijn sluwe instinct het overneemt. Hij maakt gebruik van de benarde positie van de 
vrouw en dwingt haar aan zijn wensen en behoeftes te voldoen...met dodelijk 
gevolgen. 

 
 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Der-Baader-Meinhof-Komplex/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7346561&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EQAwA10RIRBFCJ0EPEu1pnxR5s47OxLGPXeeiK2j4CTzhXsFrqHgAKeioZjTVQAgNhHZGVmjCbULMVP4AXcv9OEHknvWEwhmdBmFSr75pN6JU2nFfWbYGnfeZZ9h5P5MfLMNV$Hm7nC@nm$93gPvP5$brKTzMWAZ7PJpYt7JagrtxESk0wgfEYuZR$HXhHBMnJY8rVd$fBFG3JdJ9wkr@Y0EdDrnYMduqcbLihV$mdqlUwrUK@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Fatih-Akin/Auf-der-anderen-Seite/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7038695&cs=resultlist&rctx=AW3IMVIDMQxAUYvAMDtLQRg4QNKlyLinoaclvcdeKxNltXKwtNl7pKKEjoNQcAAORHro@n@g3AxcM0SSi5lb6Zj22Nnj8uWAyFviQZf@IrQNhW0PngLJMTLlaNgxoZjaOWFOQYnPC62FTAPMLQxou5Lh1n09nzanzc33Hdz@XF6@LT4X708O2omkJHioqCMbkxp8gK$lmGd6HSn7REnQ@IRq6yPHKBkryjpFxb9Yo3S7XMshl0l8X6pV2vfNqFjdlTD8Ag==
http://www.bol.com/nl/p/benny-s-video/1002004009066081/
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Boot, Das (Wolfgang Petersen, 1981) 
De film is gebaseerd op de roman van Lothar-Günther Buchheim en handelt over de 
operaties van een Duitse onderzeeër in 1942 en de claustrofobische ervaringen van 
de bemanning die de hel niet zal overleven. Deze film werd destijds zeer enthousiast 
ontvangen, kreeg zes Oscarnominaties en wordt nog altijd gezien als één van de 
beste oorlogsfilms aller tijden. 
 
Buddenbrooks (heinroch Breloer, 2008) 
Het verhaal is gebaseerd op de beroemde debuutroman van Thomas Mann (1901) 
en volgt de bloei en neergang over enkele generaties van een voornaam 
koopmansgeslacht in Lübeck, halverwege de 19e eeuw. 
 
 
 
Cherry blossoms (Doris Dörrie, 2008) 
Een vrouw van midden zestig die weet dat haar man aan een ongeneeslijke ziekte 
lijdt, dringt er bij hem op aan dat ze samen op bezoek gaan bij hun jongste zoon in 
Japan. Wanneer zij echter plotseling overlijdt, besluit de enigszins were ldvreemde 
man, die altijd door zijn vrouw werd verzorgd, zelf naar Japan te reizen.  
 
 

 
Christiane F. (Uli Edel, 1981) 
Gebaseerd op de wereldberoemde dagboek-bekentenissen van Christiane 
Felscherinow en met muziek van David Bowie die zelf ook een gastrolletje speelt. De 
13-jarige Christiane (Brunckhorst) ontmoet in een discotheek de verslaafde Detlef 
(Haustein). Ze krijgen een relatie en via hem belandt Christiane in de wereld van de 
heroïne. Om aan geld te komen voor haar verslaving is ze gedwongen om zich te 
prostitueren. 

 
Coming out (heiner carow, 1989) 
Berlijn, jaren '80. Als jongen was Philipp verliefd op zijn beste vriend. Die gevoelens 
heeft Philipp achter zich gelaten door bewust te kiezen zijn leven met Tanja te delen. 
Tanja werkt op dezelfde school en is in tegenstelling tot hem wel oprecht verliefd. 
Als Philipp concertkaartjes gaat kopen ziet hij in de rij de mooie Matthias staan. 
Opnieuw wordt hij geconfronteerd met zijn heimelijke gevoelens. Philipp kan 
Mathias niet uit zijn hoofd zetten en als ze elkaar weer tegenkomen, belanden ze 

met elkaar in bed. Philipp verliest de controle over zijn leven en wordt verliefd op Matthias, maar hij  
durft geen keuze te maken. Ook blijkt Tanja in verwachting te zijn...  
 

Counterparts (Jan Boony, 2007) 
G    ,                 , w          z j         ’    w            z j            
zelfbeheersing. Zijn jongere partner Michael benijdt hem ook zijn ogenschijnlijk 
geslaagde huwelijk met Anne, een aantrekkelijke onderwijzeres. Als voor Georg een 
promotie wenkt, begint de zorgvuldig onderhouden façade van het harmonieuze 
familieleven geleidelijk af te brokkelen. De conflicten die al jaren het samenleven 
van Georg en Anne beheersen, beginnen naar buiten te sijpelen: de wanhopige 

strijd van Anne om erkenning, de sporen van huiselijk geweld die niet langer onder de mat kunnen 
worden geveegd... 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Uli-Edel/Christiane-F-wir-Kinder-vom-Bahnhof-Zoo/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2827357&cs=resultlist&rctx=AWWNQUrEQBBFuxIEQxYyoDtBPcDQR2oq6QqpSXe1dleSq8yAG2@jwmO4dO3adicIf@F48P8HY1owXUQWaM3dOGcuyij0B6Hv2E0LWHYsGwb2qDQGJtGiFfsJQ6EDu8KhOujVeY5wUBdJ5$ShMefP5vXym$uP7wZuv$7b9yfzcEr14nFD8TnFSP3Okga4mdYQMk3wBjanpDbwy8reDjwIqd2p6HELWFuUSY4DFvovM8o419lnn3axS8qa$bR0a6FsriTADw==
http://www.bol.com/nl/p/boot-das/1002004000000424/
http://www.bol.com/nl/p/counterparts/1002004007257142/
http://www.bol.com/nl/p/coming-out/1002004005937016/
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Drei (Tom Tykwer, 2010) 
Het verhaal speelt in het artistieke milieu van Berlijn. Hanna en Simon zijn al twintig 
jaar een stel en hebben samen veel meegemaakt. Onafhankelijk van elkaar worden 
ze verliefd op dezelfde man, Adam. Wanneer dat uitkomt staan ze voor de vraag: 
hoe nu verder 
 
 

 
Dresden (Roland Suso Richter, 2007) 
Dresden, 1945. Ondanks de oorlog ziet verpleegster Anna haar toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Haar verloofde Alexander werkt als dokter in hetzelfde 
ziekenhuis, dat gerund wordt door Anna's vader. Terwijl de strijd steeds heviger wordt, 
zet Anna haar toekomst op het spel door de gewonde Britse piloot Robert in de kelder 
van het ziekenhuis te verbergen. Dag in dag uit verzorgt ze hem. Ze leert Robert kennen 
als een zwijgzame maar fascinerende man, waarmee ze veel gemeen heeft. Hun 

vriendschap groeit uit tot een hartstochtelijke liefde. Door de relatie lopen beiden gevaar. Maar dan 
ineens verandert alles in Dresden, wanneer de geallieerden een zwaar bombardement uitvoeren waarbij 
de stad in as wordt gelegd en 35.000 mensen sterven. Wie zal het overleven 
 

Edelweiss Pirates (Niko Brücher, 2006) 
Gebaseerd op ware gebeurtenissen. In de nadagen van het Derde Rijk komen twee 
jonge broers recht tegenover elkaar te staan. Peter heeft de kant gekozen van zijn 
vader en is bij de Hitler Jugend gegaan. Paul is lid geworden van de zogenaamde 
Edelweiss piraten, een anti-nazistische club. De niet aflatende strijd tussen deze 
twee groepen speelt zich af in de ruïnes van het gebombardeerde Keulen, waar door 
de oorlog uit elkaar gerukte families voortdurend in angst leven voor de steeds 

meedogenlozer optredende Gestapo. In een recensie van Bernd Reinhardt (World Socialist Web 
Site,i) over het 55ste 
 

Eden (Michael Hofmann, 2006) 
Eden, getrouwd en moeder van de 5-jarige Leonie, valt als een blok voor de 
verleidelijke keuken van excentriek meesterkok Gregor. De twee zien elkaar steeds 
vaker in Gregors keuken, waar Gregor de dankbare Eden het een na het andere 
fantastische gerecht voorschotelt. De geheime culinaire ontmoetingen bevrijden 
beiden uit de dagelijkse sleur. Edens huwelijk bloeit zichtbaar op en ze raakteindelijk 
zelfs weer zwanger. Geheimen zijn echter moeilijk te bewaren in het dorpje waar ze 

wonen. Als Edens man het eten van Gregor proeft, begrijpt hij dat hij snel wat moet doen om zijn 
vrouw niet te verliezen. 
 

Edukators, Die (Hans weingartner, 2004) 
Drie jonge wereldverbeteraars, twee jongens en een meisje, vormen een groepje dat 
zich The Edukators noemt. Zij breken in in villa's en richten die op creatieve wijze 
opnieuw in, zonder iets stuk te maken of te stelen. Zij laten boodschappen achter 
zoals 'de vette jaren zijn voorbij'. Als ze een keer op heterdaad betrapt worden door 
de eigenaar worden ze geconfronteerd met de normen en waarden van hun machtige 
tegenstanders. 
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Elementaire deeltjes (2006) 
De introverte Michael voelt zich meer aangetrokken tot genetisch onderzoek dan tot 
vrouwen. Zijn halfbroer Bruno's seksuele contacten spelen zich vooral af in zijn 
hoofd. Voor beide broers komt er een keerpunt wanneer ze verliefd worden. Na een 
aantal dramatische ontwikkelingen in het leven van beide vrouwen staan Bruno en 
Michael voor de keuze zich opnieuw terug te trekken in hun vertrouwde isolement 
of de sprong te wagen en te kiezen voor de liefde. Het boek van Houellebecq met 

zijn met seks doordrenkte kijk op de verloederde samenleving werd een hype en lokte felle discussies 
uit vooral in Frankrijk. De regisseur heeft de handeling verplaatst naar het Berlijn van na de 
eeuwwisseling. 
 

Experiment, Das (Paul T.  Schuering, 2001) 
Het begon als een wetenschappelijk experiment. Het draaide uit op een 
nachtmerrie. Een groep van 24 mannen doet mee aan een proef, waarbij het leven 
in een gevangenis twee weken land wordt nagebootst. Een aantal mannen speelt de 
gevangenen, een aantal de bewakers. Maar naarmate de vrijwilligers zich meer en 
meer met hun rol vereenzelvigen, komt bij enkelen hun ware duistere aard 
bovendrijven. De spanningen lopen op en het komt tot een gewelddadige 

co          … 
The Experiment is gebaseerd op een ware gebeurtenis, waarbij een soortgelijk experiment op 
S         U        y                                           … 
 

Fallacy (Martin Jablonski, 2014) 
Duitse thriller uit 2013 van Martin Jablonski (oorspronkelijke titel Trugschluss, wat 
zoveel als drogreden betekent). Met Torben Karstens als een jonge advocaat en 
liefdevolle huisvader die uit angst om alles te verliezen, informatie aan zijn 
tegenstanders verkoopt. Wanneer dat uitkomt wil hij voor zi jn vrouw de schijn van 
welvaart ophouden door geld te verdienen als escort voor oudere dames. Wanneer 
hij een bonus ruikt als hij een politica kan chanteren, komt hij in een politieke intrige 

terecht waardoor het steeds moeilijker wordt om zijn dubbelleven geheim te houden. 
 

Fälscher, Die (Stefan Ruzowitzky, 2008)  Oostenrijk 
Vrije bewerking van de autobiogafie Des teufels Werkstatt (1991) van Adolf Burger. 
Een meestervervalser, gearresteerd en in concentratiekamp Sachsenhousen 
terechtgekomen, krijgt in 1944 de opdracht buitenlands geld te vervalsen met als 
doel de economie van de geallieerden te ondermijnen. Dit stelt hem voor een 
ondraaglijk moreel dilemma. 
 

 
Fashion victims (Ingo rasper, 2007) 
Karsten heeft zojuist zijn diploma van de middelbare school  gehaald en gaat met 
twee vriendinnen naar Spanje voor een superlange vakantie. Zijn vader is 
vertegenwoordiger in dameskleding en reist heel Duitsland door, maar omdat hij zijn 
rijbewijs moet inleveren wegens te hard rijden, dwingt hij Karsten zijn chauff eur te 
worden. Zijn vakantie kan hij vergeten. Geheel tegen zijn zin rijdt Karsten met zijn 
vader en zijn oubollige kleding rond langs de winkels. De zaken gaan niet al te goed 

omdat er concurrentie is van Steven, een jonge vlotte verkoper met een modernere collectie. Tussen 
de ritten door ontmoet Karsten Steven, niet wetende dat hij zijn vaders grote concurrent is. De 
jongens worden verliefd op elkaar en dat geeft veel problemen met Karstens vader.  
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Faust (Friedrich-Wilhelm Murnau, 1926) 
De invloedrijke Duitse regisseur F.W. Murnau (1888-1931) werd vooral bekend met 
zijn versie van het Draculaverhaal, 'Nosferatu'. 'Faust' is de laatste film die hij in 
Duitsland maakte, voordat hij in 1926 naar Hollywood verhuisde. Het verhaal is 
gebaseerd op de Duitse legende en op het boek van Goethe: wetenschapper Faust 
sluit door zijn ontembare kennisdrang en honger naar belevenissen een pact met de 
duivel, nadat God en de duivel een weddenschap zijn aangegaan. Het is een dure 

produktie met veel speciale effecten en veel aandacht voor de werking van licht en donker. 
 

Frau des Po lizisten, Die (Philip Gröning, 2014) 
Politieagent Uwe woont samen met zijn vrouw Christine en dochtertje in een klein 
Duits stadje. Het gezinnetje lijkt in eerste instantie een harmonieus geheel, maar 
schijn bedriegt, Christine blijkt het slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Naarmate 
de film vordert, worden de blauwe plekken op Christine's lichaam meer en wordt de 
sfeer steeds beklemmender. Maar ondanks de mishandelingen blijft Uwe roepen dat 
hij van Christine houdt. 

 
Fremde, Die (Fatih Akin, 2012) 
De in Duitsland geboren Umay (Sibel Kekili uit Gegen die Wand) woont met haar 
man Kemal en zoontje Cem in Instanboel. Het is verre van een gelukkig huwelijk. 
Kemal gaat vreemd en, erger nog, hij mishandelt haar. Umay weet te ontsnappen en 
vlucht samen met Cem naar Berlijn, waar haar ouders, broers en zus wonen. Haar 
keuze om een zelfstandig leven te gaan leiden, valt echter niet goed bij haar familie. 
Umay heeft in hun ogen haar familie tot schande gemaakt. Voor haar familie is er 

maar een manier om hun naam te zuiveren. Ze besluiten Umays zoontje terug naar zijn vader in 
Turkije te sturen... 
 

Friseuse, Die (Doris Dörrie, 2010) 
Als de voluptueuze Kathy begint in haar nieuwe baan als kapster blijkt zij vanwege 
haar uiterlijk toch niet aan het juiste profiel te voldoen. Zij besluit vervolgens aan de 
overkant zelf een kapsalon te openen. 
 
 
 

 
Gegen die Wand (Fatih Akin, 2004) 
De Turkse Cahit, die in Hamburg een leven van seks, drugs en rock & roll leidt, komt 
in een psychiatrische kliniek de mooie, jonge Sibel tegen. Zij heeft een 
zelfmoordpoging gedaan en hoopt door middel van een huwelijk met Cahit zich te 
verlossen van de zware druk van haar Turkse familie. Met tegenzin gaat Cahit 
akkoord met dit schijnhuwelijk. 
 

 
Getting my brother laid (Sven taddicken, 2001) 
een probleemgezin fungeert de dertigjarige Mike als gezinshoofd omdat de moeder 
te zeer in beslag genomen wordt door liefdesperikelen. Mike's jongere broer is 
verstandelijk gehandicapt en speelt met behulp van een zwarte cape vampiertje, 
maar hunkert wel naar zijn eerste seksuele ervaring, evenals het veertienjarige 
zusje. Als Mike een vriendin krijgt wil Josh ook graag met haar naar bed.  
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Good Bye Lenin! (Wolfgang Becker, 2003) 
Christiane een gezagsgetrouwe DDR-burger, is kort voor de val van de muur in een 
coma geraakt. Wanneer ze na acht maanden ontwaakt, houdt haar zoon Alex (Daniel 
Brühl) dat voor haar verborgen, omdat elke opwinding fataal voor haar kan zijn. 
Naarmate ze herstelt wordt het steeds moeilijker om het spel vol te houden. Deze 
film was in Duitsland en elders in Europa een groot succes. 
 

 
Hannah Arendt (Margarethe Von Trotta, 2013) 
H      A                1933           z ’ . V          j       z     1941         in 
de VS. Ze gaat werken als journalist en docent. In 1951 verkrijgt zij het Amerikaanse 
staatsburgerschap. Als Israël de beruchte nazi Adolf Eichmann oppakt en gaat 
berechten, wordt zij door The New Yorker gevraagd om het berechten, wordt zij 
door The New Yorker gevraagd om het proces in Jeruzalem te verslaan. De 
                                    z j                   ‘E        I  J   z     - 

D                      w   ’. Z                                           
 

Hanussen (Istvan Szabo, 1988) 
gebaseerd op de gelijknamige roman van Klaus Mann. Met Klaus Maria Brandauer in 
de hoofdrol als de jonge ambitieuze Duitse acteur Hendrik Hofgen die er alles voor 
over heeft om het helemaal te gaan maken in Berlijn. Hij is zelfs bereid zijn ziel te 
verkopen aan de Nazi's. Speelfilmencyclopedie geeft hoogste aantal sterren (4) aan 
deze 'uiterst fascinerende en professioneel gemaakte film over de relatie kunst en 
politiek 

 
Hidden word, The (Hermina Hntgeburth, 2007) 
Het verhaal speelt aan het begin van de jaren vijftig in de omgeving van Keulen. 
Hildegard Palm groeit op in een arm arbeidersgezin met een autoritaire vader en een 
moeder en oma die de strenge regels van de roomskatholieke kerk volgen. Haar oma 
noemt haar 'Duivelsgebroed'. Opleiding vinden ze voor een meisje niet nodig. Alleen 
opa leert het pientere meisje het belang van fantasie en van taal en leert haar in het 
geheim lezen. Hildegard probeert zich aan haar omgeving te ontworstelen, onder 

meer door Hoogduits te praten in plaats van het Rijnlandse dialect. 
 

Highjacking of Flight 181, The (Roland Suso Richter, 2008) 
de kaping van de Lufthansa-vlucht 181 in oktober 1977. De kapers, leden van het 
Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, eisen de vrijheid van elf gevangen leden 
van de bevriende terreurgroep Rote Armee Fraktion en 15 miljoen dollar losgeld. Na 
veel omzwervingen wordt het toestel in de Somalische hoofdstad Mogadishu 
bestormd door de Duitse antiterreureenheid GSG 9. De gezagvoerder en drie van de 
vier kapers komen om het leven. De film werd met handcamera's gedraaid waardoor 

de hectiek van de situatie voelbaar wordt. De set was een echte boeing in een hangar waar het 40 
graden was en die de cast urenlang niet mocht verlaten. Ook dat droeg bij aan de geloofwaardigheid 
van de emoties. 
 
Hundstage (Ulrich Seidl, 2001) -Oostenrijk 
De 'hondsdagen' van juli en augustus: terwijl de temperaturen oplopen tot boven de 35 graden, 
proberen zes bewoners van een Weense buitenwijk zich staande te houden. De babbelzieke Anna 
valt mensen lastig met haar toptienlijstjes, de vertegenwoordiger in alarmsystemen Hruby trekt 
zwetend langs de deuren en een masochistische lerares ontvangt haar twintig jaar jongere, wrede 
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minnaar. Hitte verveling en alcohol slopen de façade van keurigheid em rauwe emoties banen zich 
een weg naar buiten. 
 
Silence, The (Im Labyrinth des Schweigen (Baran bo Odar, 2010) zwitserland 
Duitse psychologische thriller uit 2010 geregisseerd door de Zwitser Baran bo Odar, met Ulrich 
Thomsen, Wotan Wilke Möhring e.a. Oorspronkelijke titel: Das letzte Schweigen. Gebaseerd op de 
bestseller Das Schweigen van Jan Costin Wagner. Een dertienjarig meisje verdwijnt spoorloos in een 
korenveld op het |Duitse platteland en wordt vermoord teruggevonden op exact dezelfde plaats als 
waar 23 jaar eerder de elfjarige Pia werd verkracht en vermoord. Zowel de daders van de eerste 
moord als de moeder van Pia en een gepensioneerde politieagent worden gedwongen de ellende 
van twintig jaar eerder onder ogen te zien. 
 

Import export (Ulrioch Seidl, 200) oostenrijk 
Import/Export uit 2007 vertelt de verhalen van twee hoofdpersonen, beide gespeeld 
door amateurs, die elkaar niet ontmoeten. De eerste is Olga, een jonge 
alleenstaande moeder uit de Oekraïne die weinig verdient als verpleegster en een 
bijbaantje heeft als webcam-pornoactrice. Ze vertrekt naar Wenen waar ze een 
baantje vindt als schoonmaakster in een geriatrisch ziekenhuis. De andere is Pauli, 
een jonge werkloze man uit Wenen, die door zijn stiefvader wordt meegenomen op 

zakenreis naar Oost-Europa. 
 

John Rabe (Florian gallenberger, 2009) 
Levensverhaal van industrieel John Rabe die in 1937 als Nanking in China wordt 
aangevallen door de Japanners een beschermde zone voor burgers weet op te 
richten waardoor duizenden mensenlevens gespaard worden. 
 
 
 
Kebab Connection (Anno Saul, 2005) 
De Turkse Ibo wil de nieuwe Tarantino van Duitsland worden en gezien het succes 
van de commercial die hij maakte voor de kebabzaak van zijn oom, moet dat zeker 
lukken. Maar dan raakt zijn Duitse vriendin zwanger, krijgt hij ruzie met zijn Turkse 
familie en gaat hij werken bij het concurerende Griekse restaurant in de buurt. 
Wanneer dan ook nog eens de maffia uit de buurt zich mengt in de affaire, lijkt het 
echte leven ineens op de Kung Fu film die hij wilde maken. 

 
Knallhart (Detlev Buck, 2007) 
De vijftienjarige Michael Polischka wordt samen met zijn moeder uit het huis gezet 
van haar rijke vriend die woont in een chique buitenwijk van Berlijn. Ze belanden in 
een multiculturele volksbuurt waar Michael al snel wordt geconfronteerd met de 
harde mentaliteit die er heerst. Op school wordt hij gepest en afgeperst omdat hij 
intelligent is en uit een chique buurt komt. Maar wanneer hij Hamal leert kennen, 
krijgt de jonge Michael de kans zich te bewijzen in het echte criminele milieu als  hij 

drugsrunner wordt. Zo kan hij respect afdwingen. 
 

Kriegerin (David Wnendt, 2011) 
Hoofdpersoon in het regiedebuut van David Wnendt is Marisa, een 20-jarige 
caissière die woont in een stadje in voormalig Oost-Duitsland en samen met haar 
vriend lid is van een rechtsradicale jeugdgroep. Ze is opgevoed met het idee dat 
buitenlanders, joden en politieagenten verantwoordelijk zijn voor het verval van 
Duitsland. Marisa raakt bevriend met de 15-jarige Svenja, een nieuw lid van de 
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groep, maar ook komt ze in contact met een jonge Afghaanse vluchteling, die ze – aanvankelijk tegen 
haar zin – helpt en waardoor ze aan haar ideeën begint te twijfelen. 
 

Kreuzweg (Dietrich Brüggeman, 2015) 
De veertienjarige Maria komt uit een gezin dat een sektarische vorm van het 
katholicisme aanhangt. De film bestaat uit veertien aktes, gelijk aan het aantal 
staties die Jezus heeft afgelegd tijdens zijn lijdensweg tot aan zijn dood, om de 
mensheid te redden van de ondergang. Dezelfde opoffering wil Maria ook 
ondergaan om zo haar autistische broertje te redden van zijn vermeende zonden. 
M    ’            w                                                   

strenggelovige moeder en een vrome priester waar ze godsdienstles van krijgt.  
 

Leben des Anderen, das (Florian henckel von Donnersmarck, 2006) 
Oost-Berlijn in 1984 wordt de bevolking 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. 
 

Letzte Zug, Der (Joseph Vilsmaier, 2007) 
Duits-Tsjechisch oorlogsdrama uit 2006 van Joseph Vilsmaier (Stalingrad, Comedian 
Harmonists) en Dana Vávrová. In april 1943 worden 688 Berlijnse Joden opgepakt en 
per trein naar Auschwitz vervoerd. De film volgt drie gezinnen die in vreselijke 
omstandigheden de reis maken, afgewisseld met enkele terugblikken op gelukkiger 
dagen. 
 

 
Lola rennt (Tom Tykwer, 1998) 
Op een zomerdag in Berlijn verliest Manni, die als geldkoerier werkt voor een louche 
autohandelaar, een tas met 100.000 Duitse mark. Als hij binnen twintig minuten het 
geld niet heeft zal zijn baas hem vermoorden. Zijn geliefde Lola rent voor Manni's 
leven om zo snel mogelijk het geld bij elkaar te krijgen. 
 
 
Lore (Cate Shortland, 2012) 
In mei 1945 wordt de vader van de 14-jarige Lore, een hoge SS-officier, 
gevangengezet. Samen met haar vier jongere broertjes en zusjes reist Lore te voet 
van Beieren naar haar oma in de buurt van Hamburg, een tocht met veel 
ontberingen. Ze krijgen hulp van een iets oudere Joodse jongen, die ze veracht, maar 
tot wie ze zich ook aangetrokken voelt 
 
Mein kampf (Urs Odermatt, 2012) 
In 1910 heeft de jonge Adolf Hitler maar één droom: de wereld veroveren met zijn 
schilderkunst. Hij trekt naar Wenen om er aan de kunstacademie te studeren. Zijn 
nieuwe huisgenoten zijn Lobkowitz, een kosjere kok die denkt dat hij God is, en 
Schlomo Herzl, een wijze oude bijbelverkoper. Herzl is bezig met een boek dat Mein 
Leben heet maar als blijkt dat de titel niet aanslaat, verandert hij die in Mein Kampf. 
Hitler maakt intussen dankbaar gebruik van de vadergevoelens die Herzl tegenover 
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hem voelt. En als Hitler voor de tweede maal wordt afgewezen bij de kunstacademie, is het Herzl die 
hem troost en hem een carriére in de politiek aanraadt. 
 

Mein name ist Bach (Dominique de Rivaz, 2003) zwitserland 
Een portret van twee grote persoonlijkheden : Johann Sebastian Bach en Frederik II 
van Pruisen, gebaseerd op ware gebeurtenissen. Als in 1747 de legendarische 
muzikale koning Frederik II Johann Sebastian Bach ontbiedt aan het hof in Potsdam 
herkent hij het genie in de ander maar verdraagt hij het niet overschaduwd worden.  
Tijdens een ontmoeting wordt de conventie overboord gegooid en ontstaat er een 
emotionele, muzikale strijd tussen ego's 

 
Meisje met negen opruiken (Marc Rothemund, 2014) 
Sophie (Lisa Tomaschewsky) is begin twintig wanneer ze met een zeldzame vorm van 
kanker wordt opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de chemotherapieën door 
probeert ze zoveel mogelijk van haar jonge leven te blijven genieten: ze droomt, flirt, 
danst en zoent en wordt zelfs verliefd. Sophie houdt een dagboek bij en koopt negen 
verschillende pruiken, voor elke gemoedstoestand één, waardoor ze kan 
experimenteren met verschillende aspecten van haar persoonlijkheid.  

 
München 72 (Dror Zahavi, 2012) 
Het motto van de spelen is 'Zu Gast bei Freunden' en men hoopt de herinneringen 
aan de spelen van 1936 in Berlijn te doen vergeten. De jonge politieagente Anna 
(Bernadette Heerwagen) is trots dat ze een van de 4000 – onbewapende – agenten 
is die zorgen voor de beveiliging van de atleten. Wanneer op 5 september de 
Israëlische ploeg gegijzeld wordt door acht leden van de Palestijnse Zwarte 
September-beweging biedt Anna zich aan als vrijwilliger om te onderhandelen met 

de leider van de terroristen. Haar vriend zit als helikopterpiloot in het team dat klaarstaat om de 
gevangenen te bevrijden. De film is gemaakt door de Israëlische, in Duitsland opgeleide Dror Zahavi 
met Duitse, Israëlische en Palestijnse acteurs. 
 

Night over Berlin (Friedemann Fromm, 2014) 
Deze film vertelt het tragische liefdesverhaal van twee bijzondere mensen in het Berlijn 
van de vroe   j     ’30 - de tijd dat Hitler zich voorbereidde op zijn machtsgreep. Albert 
Goldmann, arts en parlementslid, doet tegen zijn zin een riskant koeriersklusje voor zijn 
jongere broer Edwin, die lid is van een radicale communistische cel. Onderweg stuit 
Albert op een politiecontrole, maar doordat de rijke zangeres Henny Dallgow hem te 
hulp schiet, loopt hij niet tegen de lamp. Henny is onder de indruk van de geëngageerde 

Albert, die zich als parlementslid sterk maakt voor de jonge maar o zo kwetsbare democratie. 
 

Nordwand (Philipp Stölzl, 2010) 
In de zomer van 1936, ten tijde van nazi-Duitsland, proberen twee Duitsers en twee 
Oostenrijkers de noordzijde van de Eiger te beklimmen. Ze zijn ervan overtuigd dat 
het hun zal lukken ondanks de vele dodelijke slachtoffers die eerder vielen op de 
Nordwand. Een journalist en een fotografe verslaan het spektakel vanaf de voet van 
de berg. 
 

 
Novembermond (Alexandra Von Grote, ???) 
Als de oorlog op het punt staat om uit te breken vlucht de jodin November Messing met 
haar vader van Duitsland naar het relatief veilige Frankrijk. Daar wordt ze verliefd op 
Férial. Als in 1940 de Duitsers Frankrijk binnenvallen, vlucht November naar de vrije zone 
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in het zuiden en duikt onder bij vrienden van haar vriendin. Maar ze wordt verraden en door de Gestapo 
gearresteerd, vervolgens verkracht en gedwongen om als prostituée werken. November ontsnapt en duikt 
in Parijs onder bij vriendin Férial die, om November 
 

Nowhere in Africa( =Nirgendwo in Afrikaà (Caroline Link, 2005) 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog worden Jettel Redlich en haar dochter Regina 
door haar man Walter gesommeerd om uit Duitsland naar Kenya te komen. Adolf 
Hitler grijpt net de macht en als joods gezin is hun toekomst in het opkomende Nazi 
bolwerk nihil. Zij stichten een boerderij en moeten alle zeilen bijzetten om het beste 
ervan te maken in het exotische Kenya. 
 
Oberst Redl (istvan Szabo, 1985) 
Oostenrijk, begin twintigste eeuw. Alfred Redl, een man van eenvoudige komaf, maakt 
razendsnel carrière binnen het Oostenrijkse militaire regime. Redl wordt ingezet om te 
spioneren binnen het Russiche rijk. De dubbelrol die hij speelt komt in gevaar door het 
dubbelleven dat hij leidt als homoseksueel. Als de wereld balanceert op de rand van de 
oorlog, raakt Redl verstrikt in een web van intriges. Zijn hang naar het luxe leven en zijn 
hebzucht brengen hem ten val. Om zijn eer te redden, rest 

 
Oh boy (Jan Ole Gertser, 2012) 

Niko is bijna 30, ziet er goed uit, maar heeft nog absoluut niets met zijn leven 
gedaan. Op een zekere morgen gaat alles echter mis. De dag begint al in mineur bij 
zijn ex-vriendin, en gaat vanaf dat moment alleen maar bergafwaarts. Niko raakt zijn 
rijbewijs kwijt na een bizarre psychologische test, zijn bankrekening is geblokkeerd 
en een ontmoeting met een oud-klasgenoot pakt pijnlijk uit. Gaandeweg begint er 
iets te dagen bij Niko. Tot nu toe kwam hij met zijn mooie ogen overal mee weg, 

maar nu is het tijd om volwassen te worden. 
 

    

Paradies Liebe (Ulrich Seidl, 2013) Oostenrijk 
Paradies glaube 
Paradies Hoffnung 
De PARADIES trilogie gaat over drie vrouwen uit dezelfde familie die apart hun vakantie doorbrengen: één 
als sekstoerist (LIEBE), een andere als katholieke missionaris (GLAUBE) en de derde op een dieetkamp 
voor tieners (HOFFNUNG). Drie films, drie vrouwen, drie verhalen over het verlangen naar het vinden van 
geluk vandaag de dag. Ulrich Seidl drijft telkens op zijn kenmerkende wijze de spot met de zwaktes en 
verleidingen van de mens. Uniek, genadeloos grappig en expliciet.  
 

Pepperminta (Pipilotti Rist, 2013) 
Pepperminta is een gek roodharig Pippi-Langkous-meisje. Zij woont met slak Ismaël 
                                                 V     K        . I             ’  
geheime wereld, waar haar badkuip een doorgang naar buiten is, kun je lowtech 
gamen met een pistool dat kleurige bloemen schiet. In een speciaal doosje bewaart 
zij een oog op glinsterende kralen, waaruit grootmoeder haar vanuit het 
hiernamaals moed inspreekt. Pepperminta verzamelt een opmerkelijk gezelschap 

om zich heen en spoort hen aan de wereld wat menselijker te maken en zich van remmingen te 
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ontdoen. Onder de handen van deze vrolijke gezanten transformeert het landschap tijdens hun reis 
van een suikerzoet-lieftallig tot een softerotisch- verleidelijk paradijs, waar op gezette tijden een 
orgastische kleuruitbarsting bevrijdend werkt 
 

Ping pong (Matthias Luthardt, 2008)µ 
Na de zelfmoord van zijn vader, klopt de 19-jarige Paul bij zijn oom en tante aan. Op zoek 
naar een ideale wereld, dringt hij binnen in hun ogenschijnlijke idyllische bourgeois-
wereldje. Terwijl Paul zijn plekje zoekt in het aanvankelijk ongastvrije gezin, probeert zijn 
schuwe neef Robert zich voor te bereiden op het toegangsexamen voor het 
conservatorium. Al gauw blijkt dat Paul een prima klusjesman, biechtvader, 

scheidsrechter in ruzies of altijd beschikbare pingpongpartner is die de heersende 
onderhuidse spanningen verder op scherp zet. 

 
Reclaim yopur brain (hans Weingartner, 2007)    Oostenrijk 
Hoofdrolspeler Moritz Bleibtreu (Elementaire deeltjes, Lola rennt) is producent van 
dergelijke programma's, maar na een auto-ongeluk onder invloed van drugs en 
alcohol komt hij tot inkeer. Na het mislukken van een verantwoord gemaakte 
nieuwsshow weet hij samen met een collega de kijkcijfers zo te manipuleren dat de 
cijfers van intellectuele programma's stijgen ten opzicht van de pulp 
 
Requiem (hans-Christian Schmid, 2007) 
Michaela groeit op in een diep religieus gezin in het zuiden van Duitsland. Ondanks 
haar zware epilepsie wil ze graag het ouderlijk huis verlaten en studeren. Door de 
overgang naar vrijheid en de omgang met heel anders opgevoede vrienden gaat 
Michaela twijfelen aan haar geloof in God, haar familie en zichzelf. Haar epileptische 
aanvallen worden frequenter en heftiger. Ze besluit hulp te zoeken bij een priester 
die, evenals zijzelf, denkt dat ze bezeten is. 
Rommel (Niki Stein, 2013) 

 
Rosenstrasse (Margarethe Von Trotta, 2003) 
Het ontroerende verhaal van drie vrouwen wiens levens zijn verbonden door een 
unieke gebeurtenis in het verleden. De 90-jarige Lena uit Berlijn vertelt aan de jonge 
joodse Hannah uit New York hoe haar moeder Ruth betrokken was bij het nauwelijks 
bekende verzet van honderden arische vrouwen in 1943. Midden in de winter, in een 
straat die de Rosenstrasse heette, organiseerden deze dappere vrouwen een 
geimproviseerde maar krachtige demonstratie tegen het Derde Rijk. Recht tegenover 

het gebouw waar hun joodse echtgenoten gevangen werden gehouden, riepen ze om hun vrijlating.  
 

Rote Kakaku, Der (Dominik Grfa, 2007) 
In de lente van 1961, het jaar dat de Berlijnse muur gebouwd werd, besluit de 20-
jarige Siggi naar Dresden te gaan. Hij wordt verliefd op de jonge dichteres Luise. Ze 
                                                               ‘D   R    K     ’. 
H        j           w       S                              j    ,                  ’  
roll. Een verhaal over het jeugdig protest in het voormalige Oost-Duitsland. 
 

 
Salon Kitty (Tinto Brass, 2013) 
I     j                   S                          z ’                             
Berlijnse bordeel Salon Kitty over. Overal werden kleine microfoons geplaatst om 
hooggeplaatste Duitsers af te          . Z j     z                    éé      K   y’  

dames onwelgevallig uitlieten over Hitler, werden opgepakt.  
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Sasha ‘D      Todorovic, z.j.) 
Sasha is jong en heeft grote dromen. Hij is muzikaal enorm getalenteerd en wil een 
grote pianist worden. Binnenkort moet hij auditie doen voor een beroemd 
conservatorium, maar in zijn gedachten is hij alleen maar bezig met zijn knappe 
muziekleraar Gerhard. In het diepste geheim heeft hij een enorme crush op hem. 
Sasha doet zijn uiterste best zijn gevoelens en seksualiteit weg te drukken. Zijn 
ouders zijn namelijk nogal homofoob. De enige wie hij zijn gevoelens durft te delen is 

zijn beste vriendin Jiao, maar haar reactie is niet wat hij hoopt. Als Gerhard plotseling aankondigt dat 
hij gaat verhuizen naar een andere stad, stort Sashas wereld in. Hij zakt voor zijn auditie en zweert 
dat hij nooit meer piano zal spelen. Tegelijkertijd kan hij onmogelijk zijn gevoelens nog langer 
verbergen. Met alle gevolgen van dien... 
 

Schlafkrankheit (Ulroch Köhler, 2011) 
Ontwikkelingswerker en arts Ebbo Velten (Bokma) leidt in Kameroen een centrum 
voor Afrikaanse slaapziekte. Zijn vrouw Vera wil terug naar Duitsland naar hun 17-
jarige dochter Helen die daar op een internaat woont. Ebbo wordt geconfronteerd 
met een onmogelijke keuze. Zijn leven met veel vrijheid in Afrika opgeven en 
terugkeren naar Duitsland of zijn geliefde vrouw kwijtraken. 
 

 
Slumming (Maichael Glwawogger, 2007) 
Oostenrijks-Zwitsers-Duitse coproductie uit 2006 van Michael Glawogger. Sebastian 
en Alex zijn twee volwassen rijkeluiszonen die uit verveling ronddolen in de 
buitenwijken van de stad en op zoek gaan naar de grenzen tussen kattenkwaad en 
delinquent gedrag. 
 
 
Sonnenallee (Leander Haussmann, 1999) 
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 film werd vier jaar eerder gemaakt dan de 

grote hitfilm 'Good Bye Lenin' over hetzelfde onderwerp. 'Sonnenallee' was omringd door 
controverse toen hij werd uitgebracht omdat voor veel mensen de herinneringen aan het voormalige 
Oost-Duitsland nog erg pijnlijk waren. 
 

Sophie Scholl (Marc Rothemund, 2005) 
In München 1943 ontstaat een groep jonge Duitse studenten die zich verzamelt in 
de verzetsgroep Die Weisse Rose. Sophie Scholl is de enige vrouw in deze groep. Ze 
wordt gearresteerd nadat ze betrapt is op het verspreiden van folders op de 
universiteit. Sophie wordt verhoord door Gestapo officier Robert Mohr die wordt 
geraakt door de kracht en intelligentie van Sophie. Hij biedt haar een uitweg om aan 
de guillotine te ontsnappen. Zij weigert dit omdat zij haar idealen niet wil 

verloochenen. 
 
 
Soul Kitchen (Fatih Akin, 2009) 
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De Griekse Duitser Zinos runt het eetcafé Soul kitchen in Hamburg, maar met boycottende klanten, 
een luie broer en een vriendin die hem verlaten heeft, heeft Zinos problemen genoeg.  
 

Stad Land Fluss (Benjamin cantu, 2012) 
De ongeveer vijftienjarige Marko is een stille, hardwerkende jongen die weinig 
contact heeft met zijn medeleerlingen. Een nieuwe leerling, de iets oudere, 
zelfverzekerde Jacob voelt zich direct tot hem aangetrokken. Langzamerhand 
ontstaat een romance, maar vooral Marko weet niet goed hoe hij met zijn gevoelens 
om moet gaan. De film is opgenomen tijdens de drukke oogsttijd, behalve de twee 
hoofdrolspelers spelen alle betrokkenen zichzelf. 

zwaar getraumatiseerde overlevende van de burgeroorlog in voormalig J  
 

Stalingrad (Jpseh Vilsmaier, 1993) 
Het is het aangrijpende verslag van een van meest dramatische veldslagen van de 
Tweede Wereldoorlog, de slag om Stalingrad, waar 1 miljoen mensen omkwamen. 
Vilsmaier volgt vier Duitse soldaten in hun onbeschrijflijke ontberingen tijdens het 
oorlogsgeweld, de angst, honger en vooral ook de kou. 
 
 

 
Summer storm (Marco Kreuzpainter, 52005) 
Tobi en Achim zijn al jaren beste vrienden. Ze brengen de zomer door in een 
roeikamp waar ze trainen voor een grote wedstrijd. Tobi is heimelijk verliefd op 
Achim en als deze steeds vaker omgaat met Sandra, groeien de jongens uit elkaar. 
Wanneer Sandra's vriendin interesse voor Tobi toont, weet hij niet hoe hij moet 
reageren. En als een vrouwelijk roeiteam wordt vervangen door een team met 
homoseksuele roeiers, is de verwarring compleet. 

 
Tribunal, The (hans-Christian Schmid, 2010) 
Mira is een oegoslavië. Ze probeert het verleden achter zich te laten door een nieuw 
leven op te bouwen met man en kind in Berlijn. Totdat ze wordt benaderd door 
Hannah Maynard, openbaar aanklager bij het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, om 
te getuigen in een proces tegen een berucht oorlogsmisdadiger.  
 
 

 
Turm, Der (Christian Schwochow, 2014) 
We volgen het leven van een welgestelde, intellectuele familie die woont in een 
villawijk in Dresden in de jaren 1982-1989. Vader Richard Hoffman is chirurg en 
hoopt directeur te worden van de kliniek waar hij werkt, maar een affaire met zijn 
secretaresse verhindert dat. Zijn zoon Christian is eerzuchtig en wil ook arts worden. 
Om toegelaten te worden tot de universiteit moet hij eerst drie jaar in dienst, waar 
hij een zeer zware tijd heeft. 

 
Unerzogenen, Die (Unpolished) (Pia Marais, 2007) 
Hoofdpersoon in het speelfilmdebuut (2007) van de Duitse Pia Marais is de 
veertienjarige Stevie die met haar verslaafde ouders in een kraakpand in Berlijn 
woont. Stevie wil graag een normaal leven leiden, maar haar ouders kijken 
nauwelijks naar haar om, ze gaat niet naar school en contact leggen met 
leeftijdgenoten is moeilijk. Ronald Rovers (Filmkrant september '10) concludeert: 'er 
is niet één verhaallijn die de chaos ordent. Alles doet er toe, alles grijpt in elkaar. 
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Ook zo komen vorm en inhoud in 'Die Unerzogenen' samen. 
 

Unter Bauern (Ludi Boeken, 2009) 
boeren in Duitsland verstopten in 1943 Marga Spiegel, haar man en dochtertje, 
terwijl op het helpen van joden de doodstraf stond. Alleen de boer en boerin kenden 
de ware identiteit van de nieuwe gasten, die al spoedig meewerkten op de boerderij. 
Tussen Marga en Anni, de dochter des huizes, ontwikkelde zich een diepe 
vriendschap ook al is Anni verliefd op een aanvoerder van de Hitlerjugend. Slechts 
enkele honderden joden hebben op deze manier de oorlog weten te overleven.  

 
Untergang, Der (Olivier Hirschbiegel, 2004) 
Als in april 1945 de Russen oprukken naar Berlijn, verschanst Hitler zich met zijn 
vertrouwelingen in de bunker onder de Rijkskanselarij. Onder hen is ook Traudl 
Junge, Hitler's privé-secretaresse, die hem niet in de steek wil laten. Hoewel Berlijn 
op instorten staat weigert der Führer de stad te verlaten. Belinda van de Graaf 
(Trouw 4-11-'04): 'Elk tijdperk zijn eigen Hitler, zou je kunnen zeggen, en dat 
betekent blijkbaar dat die van 2004 zo authentiek, zo documentair mogelijk moest 

zijn. Adolf Hitler die niet wil toegeven aan defaitistische gevoelens en met meer speeksel gaat 
praten. Eva Braun aan de champagne en de koekjes, met een aan hysterie grenzend optimisme. 
Mevrouw Goebbels die haar eigen kinderen vergiftigt. Het is allemaal te zien en te horen in een film 
die nog het meest weg heeft van een claustrofobisch duikbootdrama zonder helden 
 

Vier minuten (Chris Kraus, 2007) 
Iedere ochtend geeft de tachtigjarige Traude Krüger pianolessen in een 
vrouwengevangenis. Een nieuwe gevangene, Jenny is agressief, onberekenbaar en 
schuldig bevonden aan moord, maar Jenny blijkt een muzikaal wonderkind. 
Naarmate de pianolessen vorderen komen de agressieve Jenny en de verbitterde 
Traude nader tot elkaar. 
 
Vision (Margarethe Von Trotta, 2009) 
Een kostuumdrama over het leven van de Duitse abdis en mystica Hildegard von 
Bingen (1098-1179).De nadruk van de film ligt op de visioenen van Hildegard, haar 
conflicten met de kerkelijke autoriteiten en haar vriendschap met novice Richardis 
von Stade (haar wetenschappelijke en muzikale kwaliteiten komen niet aan de orde.  
 
 

 
Wand, Die (Julian Ölsler, 2012) Oostenrijk 
Oostenrijks drama/fantasyfilm uit 2013 van Julian Pölsler, met Martina Gedeck, 
Wolfgang M. Bauer e.a. Naar het gelijknamige boek(1965)* van Marlen Haushofer 
(1920-1970). Tijdens een vakantie in de bergen stuit een vrouw op een 
ondoordringbare wand die van de ene op de andere dag daar is. Deze koude en 
doorzichtige afscheiding sluit haar af van de rest van de wereld, die stil is komen te 
staan en dood lijkt. In de afgesloten stolp gaan de seizoenen gewoon door. Wat 

volgt is een strijd met de elementen waarin de vrouw wordt bijgestaan door hond Luchs, koe Bella, 
een stier en katten. De zorg voor deze dieren is de hoofdreden dat zij zich staande probeert te 
houden. 
 
 
 

Weisse Band, Das (Michaerl Haneke, 2010) 
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Een historisch drama van de Oostenrijkse Michael Haneke (Caché; Funny games; La pianiste) dat zich 
afspeelt in 1913-1914 in een dorpje in Noord-Duitsland, waar een strenge en patriarchale sfeer 
heerst. Het verhaal wordt in terugblikken verteld door de schoolmeester. Er vindt een reeks 
vreemde, beangstigende voorvallen plaats, beginnend met de dorpsdokter die te paard struikelt over 
een over de weg gespannen draad. De kinderen in het dorp lijken iets met deze voorvallen te maken 
te hebben. De titel van de film verwijst naar het witte lint dat de kinderen van de dominee om hun 
arm gebonden krijgen als ze ongehoorzaam zijn geweest, een teken van kinderlijke onschuld en 
deugd, maar ook een teken van schande. 
 

Wer wenn nicht wir (Andres veiel, 2012) 
tweede speelfilm (2011) van Andres Veiel begint rond 1960 en laat een periode zien 
uit de levens van drie studenten, waarvan er twee later medeoprichters waren van 
de Rote Armee Fraktion. Bernward Vesper wordt in 1940 geboren als zoon van nazi -
auteur Will Vesper. Tijdens zijn studie letterkunde ontmoet hij domineesdochter 
Gudrun Ensslin, met wie hij een hartstochtelijke, maar ook destructieve relatie krijgt. 
Voor Ensslin is alleen protesteren tegen de verdorven fundamenten van de West-

Duitse samenleving niet genoeg en wanneer ze de veel radicalere  Andreas Baader ontmoet, verlaat 
ze Vesper en kiest voor het terrorisme. De titel van de film betekent: 'Als wij het niet doen, wie dan? 
 

Westler (Wieland Speck, 2000) 
Ontroerende film over de bijna onmogelijke liefde tussen Felix, de Westler en Thomas, 
de 'Ostler' in de nog gespleten stad Berlijn.Met authentieke illegale opnames in Oost-
Belijn die de benauwde sfeer van een geheime liefde des te meer benadrukt. De West 
Berlijner Felix is op bezoek bij Bruce,een vriend in Los Angeles. Bruce reist mee terug 
naar West Berlijn en wil ook Oost Berlijn bezoeken. Felix heeft daar eigenlijk geen zin in. 
Oost Berlijn is grauw en deprimerenden hij ergert zich aan de uitgebreide 
grenscontroles.Maar Bruce drinkt aan en Felix gaat tegen wil en dank mee.Op straat 

ontmoeten ze Thomas en het is liefde op het eerste gezicht tussen Thomas en Felix.  
 

Wolke 9 (Andreas Dersen, 2009) 
Hoofdpersoon Inge is 64 jaar, al dertig jaar getrouwd met Werner. Hun huwelijk is 
niet slecht, maar wel uitgeblust. Op een dag wordt ze smoorverliefd op de wat 
oudere Karl en hij ook op haar. Inge besluit al snel haar man in te lichten, maar 
welke keuze moet ze maken? 
 
 

Wunder von Berlin, Das (Roland Suso Richter, 2008) 
In 2009 is het precies 20 jaar geleden dat de Berlijnse muur ten val kwam. Das Wunder 

von Berlin is een indrukwekkend drama over de gevolgen van deze historische 
gebeurtenis op een Oost-Duits gezin. Oost-Duitsland, 1988. Jürgen Kaiser is als 
Stasimedewerker een trouwe partijgenoot. Zij zoon Marco is echter een punker, die de 
idealen van zijn vader steeds weer in twijfel weet te trekken. Als de jongen gearresteerd 
wordt bij een concert, dwingt zijn vader hem het leger in te gaan. Hier ontdekt Marco, 
tot grote vreugde van zijn vader, dat hij zich steeds beter kan identificeren met het 

socialistische gedachtegoed en hij stelt zich tot doel het land te verdedigen tegen de kapitalistische vijand.  
 
 
 
 

Wunderkinder (Markus Rosenmüller, 2011) 
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12-jarige Joodse kinderen Abrascha en Larissa zijn muzikale talenten die op mogen treden in  het hele 
land, ook voor de partijelite. Zij raken bevriend met de evenoude Hanna, ook een muzikaal talent, en 
dochter van een rijke Duitse brouwerijeigenaar. Wanneer de Duitsers in juni 1941 de Sovjet-Unie 
binnenvallen, moeten Hanna en haar familie onderduiken, maar na enige tijd worden de rollen 
omgedraaid en komen de Joodse kinderen en hun families in groot gevaar. Het verhaal wordt vanuit 
het heden in één grote terugblik verteld. 
 

Duitse series 
 

    
Heimat 1 : eine deutsche Chronik 1919-1982 
Heimat 2 : Chronik einer Jugend 1960-1970 

Heimat 3 : Chronik einer Zeitenwende 1989-2000 

Heimat 4 : die Frauen 
De Duitse regisseur Edgar Reitz begon in 1979 aan zijn beroemd geworden Heimat-project. De 

eerste reeks voltooide hij in 1984. In elf delen vertelt hij de geschiedenis van de familie Simon in 

het Hunsrückdorp Schabbach tussen 1919 en 1982. Het verhaal begint met de terugkeer van 

Paul Simon van het front. Hij trouwt met Maria, ze krijgen twee kinderen, in 1928 verdwijnt Paul 
spoorloos. Tegelijk geeft Heimat een terugblik op de politieke, sociale  en culturele geschiedenis 

van Duitsland in de 20e eeuw. De Speelfilmencyclopedie noemt Heimat 'magistraal', 'de 

belangrijkste Duitse miniserie van de jaren 1980-90' 
 

Unsere Mütter, unsere Väter (2013) 
Driedelig oorlogsdrama uit 2013 van de ZDF. In Berlijn, juni 1941, nemen vijf 
vrienden van rond de twintig afscheid van elkaar, vol optimisme: 'Met de kerst zien 
we elkaar weer!' De broers Wilhelm en Friedhelm gaan als soldaat naar het 
oostfront, Wilhem's vriendin Charlotte volgt de troepen als verpleegster.  Viktor is 
Joods en vreest deportatie, zijn niet-Joodse vriendin Greta hoopt op een carrière als 
zangeres en probeert hem te redden. De makers willen gewone Duitse jonge 

mannen en vrouwen laten zien, geen helden en geen schurken, die in de maalstroom van de 
geschiedenis terechtkomen. Deze dure produktie werd in Duitsland goed bekeken en riep veel 
discussie op. De lof betreft onder meer de herkenbaarheid en menselijkheid, kritiek is er onder meer 
op de negatieve afschildering van het Poolse verzet en op het gegeven dat de personages teveel als 
slachtoffer worden voorgesteld. 
 

Weissensee Saga, Die (Friedemann Fromm, 2011) 
Duitse miniserie, bestaande uit zes afleveringen, uit 2010 onder regie van Friedemann 
Fromm, met Florian Lukas, Hannah Herzsprung e.a. In het Oost-Duitsland van de jaren 
tachtig van de 20e eeuw maken we kennis met twee totaal verschillende gezinnen: de 
Kupfers en de Hausmanns. De Kupfers ondersteunen het communistisch bewind. 
Vader Hans en de oudste zoon Falk zijn officier bij de Stasi, de geheime politie van de 

DDR. De jongste zoon Martin is politieman. De Hausmann's zijn dissidenten die voortdurend in de 
gaten worden gehouden door de Stasi. Moeder Dinja is protestzangeres en dochter Julia staat te 
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boek als politiek onbetrouwbaar. Maar dan worden Julia en Martin verliefd, hetgeen zeer veel 
conflicten oplevert. 
 

Tatort 

Een verzamelset met vier afleveringen van 'Tatort', de populairste Duitse krimi. Deze 

serie loopt al vanaf 1970, er werden ruim 800 afleveringen gemaakt. De verhalen 

spelen zich af in verschilende regio's van Duitsland en Oostenrijk en kennen een 
groot aantal hoofdpersonen 

 

 

Films over het gedeelde Duitsland / de val van de muur / DDR-tijd:  
 
Das Leben der Anderen, Kleinruppin Forever, Good Bye Lenin!, Berlin is in Germany, Sonnenallee, 
Zwei Tage Hoffnung, Wir können auch anders, Der Rote Kakadu  
Films over het leven na de val van de muur:  
Netto, Lichter, Jena paradies, Hallesche Kometen, Das Lächeln der Tiefseefische  
Films die het leven in de provincie als thema hebben:  
Schultze gets the blues, Liebesluder  
Films die de wederopbouwjaren als thema hebben:  
Das Wunder von Bern, Der Rote Kakadu  
Films die over de jaren '70, '80 en '90 gaan:  
Die Stille nach dem Schuss, Die innere Sicherheit, Verschwende deine Jugend, Die fetten Jahre sind 
vorbei, 23, Herr Lehmann, Requiem  
Films die de nazi-tijd belichten:  
Der Untergang, Sophie Scholl- die letzten Tage, Napola, Der Neunte Tag, Die Fälscher, Nicht alle 
waren Mörder, Stauffenberg, Rosenstraße, Comedian Harmonists, Nirgendwo in Afrika, Babi Jar, 
Krücke  
 
Kinderfilms:  
Die Wilden Kerle-reeks, Hände weg von Mississipi, Lauras Stern, die Blindgänger, Bibi Bloxberg, de 
nieuwe verfilmingen van de boeken van Erich Kästner  
Films waarin jongeren een grote rol spelen:  
Knallhart, Crazy, Herz im Kopf, , alaska.de, Ghettokids, Die Klasse von '99, Jenseits der Stille, Nichts 
bereuen, Das Lächeln der Tiefseefische  
Comedies:  
Im Juli, de Erkan und Stefan-reeks, Der Schuh des Manitu, Die Wixxer, Traumschiff Surprise, Alles auf 
Zucker, Sommer vorm Balkon, Barfuss, Kebab connection, Autobahnraser  
Liefdes- en relatiedrama's:  
Gegen die Wand, Halbe Treppe, Willenbrock, Bella Martha, Der Krieger und die Kaiserin, Fickende 
Fische, Junimond  
Grote, "spektakel"-TV-producties over recente historische onderwerpen:  
Die Flut, Dresden, Die Flucht, Der Tunnel, Die Luftbrücke, Die Mauer Berlin '61, Das Wunder von 
Lengede  
 
Thrillers: 
Anatomie, Knallhart  
 
http://www.duits.de/lexikon/abc/film.php  
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