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Nadat politiek leider Gunter Schabowski 
op de avond van 9 november 1989 heeft 
verklaard dat de reisbeperkingen voor de 
burgers van de DDR met onmiddellijke 
ingang zijn opgeheven, verzamelen zich 
steeds meer Oost-Berlijners voor de meest 
noordelijke grensovergang aan de Born-
holmerstrasse. Leidinggevende Harald 
Jager weigert echter de grensovergang te 
openen; hij wacht op instructies van bo-
venaf. Als de stemming aan het eind van 
de avond dreigt te escaleren, besluit hij op 
eigen gezag de slagbomen toch omhoog 
te doen. Tienduizenden mensen zullen die 
nacht de grensovergang passeren. Angela 
Merkel is een van hen. 

Bosebrucke
(Bornholmerstrasse)



De dag na de bekendmaking van Gunter 
Schabowski bestormen mensen de muur op 
plek waar deze een scherpe bocht maakt in 
de Bernauerstrasse. Met bijlen en hamers 
hakken zij een groot gat in de muur. Op 11 
november krijgt deze doorbraak de status 
van officiele grensovergang en wordt daar-
mee de eerste nieuwe grensovergang na de 
val van de muur. Vijfentwintig jaar eerder, 
in 1964, een jaar na zijn beroemde rede ‘I 
Have a Dream’, bezocht Martin Luther King 
op deze plek de Berlijnse muur. 

Bernauerstrasse



Nadat het nieuws over het opheffen van 
de reisbeperkingen voor burgers van de 
DDR zich via de media had verspreid, 
spoedt de West-Berlijnse burgemeester 
Walter Momper zich naar de grens-
overgang aan de Invalidenstrasse. Vele 
West-Berlijners vergezellen hem daarbij. 
Op dat moment voeren de grensbewakers 
nog steeds grenscontroles uit. De burge-
meester vreest een bloedbad, ook omdat 
er in de loop van de avond militaire 
versterking voor de grensbewakers arri-
veert. Maar plotseling zijn deze militairen 
verdwenen, en besluiten de grenswachters 
de controles te staken en iedereen door te 
laten.

Invalidenstrasse



Terwijl bij de andere grensovergangen 
zich vele Oost-Berlijners melden blijft 
het bij de grensovergang Checkpoint 
Charlie aan de Friedrichstrasse lange 
tijd leeg aan de Oost-Berlijnse kant. Dit 
in tegenstelling tot de West-Berlijnse 
kant. Talloze televisieploegen zijn hier 
neergestreken en ook hebben zich veel 
West-Berlijners daar verzameld. Terwijl 
de West-Berlijners ‘Laat ons erin’ roe-
pen wordt vanaf de andere kant ‘Laat 
ons eruit’ gescandeerd. De leidingge-
venden weten niet wat te doen. Tegen 
middernacht gaat ook deze grensover-
gang open. De bewakers vragen de 
Oost-Berlijners die West-Berlijn in lopen 
na hun bezoek nog wel weer terug te 
keren naar Oost-BerlijnCheckpoint Charlie

(Friedrichstrasse)



Nadat de grensovergangen tussen West- 
en Oost-Berlijn open waren gegaan voor 
iedereen, trekken veel mensen uit zowel 
West- als Oost-Berlijn naar de Branden-
burg Tor. Tot 1961 was hier ook een grens-
overgang geweest, maar in dat jaar door 
de Oost-Duitse machthebbers gesloten. 
Veel mensen beklimmen de muren zowel 
in het westen als in het oosten en begin-
nen deze te slopen. De bewoners van het 
enige pand dat nog stand had gehouden 
op de enorme vlakte voor de muur horen 
nog dagenlang het geluid van de ‘muur-
spechten’, totdat deze barriere tussen West 
en Oost ook definitief geslecht is. 

Brandenburger Tor
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