INTERNETOPDRACHT 1: Leven in de DDR – Antwoorden
1. Jeugd in de DDR
-

Waarom waren er na de Tweede Wereldoorlog twee Duitse staten? Na WOII hebben de
Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk het verslagen Duitsland in
vier bezettingszones verdeeld. De drie westelijke zones vormden in 1949 de BRD; de
oostelijke zone, die van de Sovjet-Unie, werd de DDR. Zie ook:
http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/Geschiedenis/Stunde+Null_x003a_+19451949/Deling+van+Duitsland.html

-

Beschrijf de ideologie van het DDR-regime zoals in de film beschreven
o De staat zorgt als een grote broer voor het volk
o Solidariteit (vooral met andere socialistische volkeren)
o Werk als socialistische plicht, als levensbehoefte, een kwestie van eer en heldendom
o Verschil tussen anti-fascisten in de DDR en het fascistische Westen

-

Welke rol speelde school binnen het DDR- regime?
o School moest leerlingen opvoeden tot socialistische burgers
o Leerlingen werden geïndoctrineerd met de socialistische leer en het beeld van de
‘Klassenfeind’ in het Westen. Onderdeel van deze indoctrinatie was het geloof dat in
het Westen de fascisten woonden en iedereen in de DDR anti-fascist was.
o School was erg gemilitariseerd. Elke maandag moesten leerlingen bijv. een vaandelappèl uitvoeren. De leerlingen kregen een pre-militaire opleiding.

-

Waarom wilden de mensen in deze film weg uit de DDR?
o Kritisch denken was ongewenst
o Discrepantie tussen denken en doen
o Ervaringen zoals het gebruik van geweld door DDR-politie tegen burgers
o Druk vanuit de partij (SED) en de geheime dienst (Stasi)
o Wens naar vrijheid om te reizen, maar ook wens naar meer innerlijke vrijheid en de
mogelijkheid om zelf over je leven te beslissen.

2. Stasi
-

-

Welke methoden gebruikt de Stasi?
o Isolatie
o Dreigementen
o Fysieke marteling (licht in de cel, slaaponderbrekingen, etc.)
Wat hoopte de Stasi te bereiken met deze methoden?
Het doel van deze methodes was de ‘Zersetzung’ (het breken) van de persoonlijkheid van de
gevangenen.

In het filmpje hoor je dat één op de drie burgers door de Stasi in de gaten werd gehouden. Wat
vinden jullie, mag een overheid haar burgers zo in de gaten houden?
Eigen antwoorden van de leerlingen.

