Routebeschrijving
Gedenkplaats Berlin-Hohenschönhausen
Genslerstraße 66
13055 Berlijn
– Tram M5: vanaf S/U-Bhf Alexanderplatz of S-Bhf
Landsberger Allee (richting Hohenschönhausen/
Zingster Straße) tot Freienwalder Straße
– Tram M6: vanaf S U-Bhf Alexanderplatz of S-Bhf
Landsberger Allee (richting Hellersdorf/Riesaer
Straße) tot Genslerstraße

NL

De Stasigevangenis
Bezoekersinformatie

– Tram 16: vanaf S/U-Bhf Frankfurter Allee
(richting Ahrensfelde) tot Genslerstraße
– Bus 256: vanaf S/U-Bhf Lichtenberg (richting
Wartenberg) tot Große-Leege-Straße/Freienwalder
Straße

Tram M5, Bus 256
Registratie bezoekers
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Ingang

„Hohenschönhausen is voor
mij als een röntgenfoto voor
een blik in de samenleving
van de DDR.“
Gilbert Furian

Tram M6, 16

Genslerstra
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Gedenkplaats
Berlin-Hohenschönhausen

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Lichtenauer Straße

Gedenkplaats

Van april 1951 tot januari 1990 gebruikte
het Ministerie van Staatsveiligheid (MfS)
de gevangenis van Berlijn-Hohenschönhausen als centraal detentiecentrum
voor de gevangenname van duizenden
politieke vervolgden. Onder hen bevonden
zich vele bekende politieke tegenstanders uit de DDR. Aanvankelijk
onderworpen aan lichamelijk geweld,
later aan psychologische folteringen,
werden de gevangenen hier strikt
afgesloten van de buitenwereld en van
sociale contacten.

Tentoonstelling
Gevangen in Hohenschönhausen
Getuigenissen van politieke vervolging van 1945 – 1989
Dagelijks geopend van 09:00 – 18:00 uur
Gratis toegang

Begeleide rondleidingen
Rondleidingen voor individuele bezoekers

Maart tot oktober
Duits: dagelijks van 10:00 tot 16:00 uur elk uur
Engels: dagelijks 10:40, 12:40 en 14:40 uur
Russisch: zondag 14:15 uur

November tot februari
Duits: maandag tot vrijdag 11:00, 13:00 en 15:00 uur
zaterdag/zondag elk uur van 10:00 tot 16:00 uur
Engels: dagelijks 10:40, 12:40 en 14:40 uur

Vandaag de dag leiden voormalige
politieke gevangenen en historici de
bezoekers door de “Gedenkplaats
Berlijn-Hohenschönhausen” om het
onrecht te herdenken dat op deze
plaats werd begaan. De rondleidingen
tonen de geschiedenis van het terrein,
dat werd gebruikt als speciaal Sovjetkamp en, vanaf 1946, als centrale
Sovjetgevangenis voor voorarrest voor
Oost-Duitsland. De gidsen vertellen
over de 44-jarige politieke vervolging
en onthullen in hoe de persoonlijke
willekeur van de Stasi het lot van de
gevangenen beïnvloedde.

Russisch: zondag 14:15 uur
Buitenrondleiding over het voormalige Stasi-terrein
in het Duits: Vrijdag 14:15 uur

Pedagogisch aanbod
De “Pädagogische Arbeitsstelle” (PAS) biedt scholen
en andere onderwijsinstellingen een gevarieerd aanbod
van seminars en projectdagen.
Pedagogische werkplaats
Tel.: +49 30 / 98 60 82-426 en -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de
Het zogenaamde “Zeitzeugenbüro” brengt scholen
kostenloos in contact met voormalige gevangenen.
www.ddr-zeitzeuge.de

Rondleiding met bezoek aan het gevangenisziekenhuis: Elke woensdag om 13:00 uur
Op aanvraag: Rondleiding incl. bezoek aan de
“Grotewohl-Express”: Elke donderdag om 13:00 uur
Kosten rondleiding: € 6, korting € 3, scholieren € 1

Rondleidingen voor groepen
(vanaf 7 personen op afspraak)
Dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur
Bezoekersdienst
Tel.: 030 / 98 60 82-30
Fax: 030 / 98 60 82-36
E-mail: besucherdienst@stiftung-hsh.de

