
 

 

  

 

 

 

Een levende DDR-geschiedenis, dat ben ik. Graag vertel ik over mijn opvoeding, schoolleven en dagelijks leven destijds. Ik neem 

persoonlijke documenten mee en typische voorwerpen uit het DDR-museum in Monnickendam. Zo maak ik deze geschiedenis heel 

tastbaar. Via opdrachten en de voorwerpen verzorg ik een interactieve bijeenkomst. De inhoud bepalen we samen en kan variëren 

van discussie tot informatie over de verschillen tussen toen en nu. Laat u uw wensen weten. Samen kijken we hoe we uw publiek 

een onvergetelijk geschiedenisles bezorgen! 

Wat weet een scholier of student nu eigenlijk echt over de voormalige DDR?  

In mijn gastles verandert de stand van de wenkbrauwen van de leerlingen van ongeïnteresseerd naar 

nieuwsgierig… 
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Voor nadere informatie over vacatures of 
voor het afgeven van uw cv kunt u terecht 
op onze website op 
www.uitgeverijmoens.nl 

 

 

Eelke Smulders, docent  
 
"Geschiedenisverhalen 
kunnen nog zo mooi zijn, 
maar gaan voor 
leerlingen pas echt leven 
als ze worden verteld 
door iemand uit de 
geschiedenis, een 
ooggetuige die ook nog 
allerhande spulletjes uit 
dat verre, recente 
verleden van Oost-
Duitsland laat zien. Anja 
Fricke presenteert het 
verhaal van haar jeugd op 
het platteland van de 
DDR op een begrijpelijke 
en interactieve wijze. Een 
waardevolle aanvulling 
op de 
geschiedenislessen." 
(Christelijk Lyceum, 
Delft) 

Laura en Anouk uit H3S schreven het volgende over de gastles: 

Anja Fricke kwam bij ons vertellen over haar leven in de DDR. Zo vertelde 
ze dat ze familie in West-Berlijn had en bij de padvindersvereniging de 
Jungpioniere moest. Deze presentatie was ter voorbereiding op onze 
excursie naar de wonderlijke, prachtige hoofdstad Berlijn. Haar mooie 
verhaal over haar leven in de DDR heeft de leerlingen geïnspireerd en 
hierdoor zijn de leerlingen op een andere manier naar Berlijn gaan 
kijken. We willen mevrouw Fricke daarom bedanken omdat ze haar 
verhaal met ons wilde delen.  
(Tabor College Werenfridus, Hoorn)  

 

G. Vruggink, docent Duits  
 
Ter voorbereiding op onze Berlijn-excursie met HAVO-5 kwam Anja langs om de leerlingen te vertellen over haar 
jeugd in de DDR en aan de hand van diverse attributen die ze meegenomen had, vertelde ze over typische DDR-
wetenswaardigheden. 
Opvallend vond ik het gemak waarmee ze de leerlingen ‘meenam’ naar die tijd. Op de uitspraak “Seid bereit?” 
reageerden alle leerlingen al heel snel na het begin van de presentatie met een fanatiek “Immer bereit!” terwijl ze de 
daarbij behorende beweging maakten en opstonden. Een geslaagd voorafje bij onze Berlijn-reis. 
(Regionale Scholengemeenschap, Ter Apel) 

 



 

 

 

 

Mit einem Sozialistische Gruss, 

 

 

 

Contact 

Anja Fricke  

datkanja@gmail.com 

06 22 50 92 63  

 

 

Prijsindicatie 

Wilt u uw kinderen ook laten  ervaren 

hoe het was om in de DDR te leven. Dat 

kan al vanaf € 150,-. De prijs varieert 

door voorbereidingstijd, uw wensen van 

het aantal uren gastles ter plekke en 
reisafstand- en tijd. Wilt u meer 

duidelijkheid over de prijs belt u mij 

gerust.   

 Ook nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ik hoor graag van u! 
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