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De film is gebaseerd op de bestseller ‘Jeder stirbt 
für sich allein’ ( ‘Alleen in Berlijn’ ) van Hans 
Fallada, postuum gepubliceerd in 1947, en pas in 
2009 vertaald naar het Engels. Gebaseerd op 
echte feiten, vertelt dit verhaal het verzet tegen 
de nazi's door het Duitse echtpaar Otto (Brendan 
Gleeson) en Anna (Emma Thompson) Quangel. 
Als ze in 1940 in Berlijn het nieuws krijgen dat 
hun enige zoon om het leven gekomen is op het 
slagveld, zijn ze hun vertrouwen en geloof in het 
regime kwijt en willen ze de leugens van de 
Führer aanklagen. 
Het koppel besluit niet meer te zwijgen en begint 
– op risico van de doodstraf- postkaarten te 
schrijven met antinazistische teksten die ze 
achterlaten in trappenhuizen van allerlei 
openbare gebouwen en woonblokken. Zonder 
scrupules vallen zij het regime aan met teksten 
als “Hitler heeft onze zoon vermoord, straks is 

uw zoon aan de beurt.”… Hun Joodse buurvrouw Rosenthal duikt onder bij 
advocaat Fromm terwijl plunderaars op haar bezittingen uit zijn… 
Gestapo-inspecteur Escherich (Daniel Brühl) zit twee jaar lang achter hen aan. 
Opgejaagd door het onderzoek, groeien Otto en Anna opnieuw dichter naar 
elkaar toe. Uiteindelijk worden ze in 1942 gearresteerd. 
Regisseur Vincent Perez houdt een pleidooi voor het noodzakelijk verzet tegen 
het fascisme. Het verhaal van een gewone fabrieksarbeider die er door zijn 
microverzet in slaagt zandkorreltjes in de oorlogsmachine van Hitler te strooien. 
De film loopt als een trein, en dwingt bewondering en respect af voor de rebelse 
houding. De film ging in première op het voorbije festival van Berlijn. 

 

Gebaseerd op het beste boek ooit over het Duitse verzet tegen de nazi’s  
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