
INTERNETOPDRACHT 2: Berlijnse Muur - Antwoorden 

 

1. De realiteit van de Berlijnse Muur 
- Waarom werd de Muur opgericht? 

De Muur werd in 1961 gebouwd om de grote vlucht van Oost-Duisters naar het Westen te 
verhinderen. 
 

- Wat bedoelt de spreker met ‚grens tussen twee werelden‘? 
De Muur deelde Duitsland in tweeën, in de Westers georiënteerde BRD en de socialistische 
DDR. De verschillen tussen beide systemen waren groot: een door de staat gecontroleerde 
economie (planeconomie) in de DDR (met een chronisch gebrek aan (luxe )goederen) versus 
de vrije markt economie in de kapitalistische BRD. De overheid in de DDR was 
alomtegenwoordig en greep in de levens van de burgers in. De levens van DDR-burgers werd 
door de overheid geregeld, vaak ten koste van persoonlijke vrijheden (zoals vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid, vrijheid om te reizen). Een geheime dienst, de Staatssicherheit, 
zorgde er in de DDR voor dat de burgers zich aan de strenge regels van het regime hielden, 
anders kwamen ze bijvoorbeeld in de gevangenis. 
 

- Hoe was de grens tussen de BRD en de DDR ingericht om de vlucht van burgers tegen te 
gaan? 
In Berlijn stond er een muur om de grens te markeren. Verder bestond de grensinstallatie uit 
een stuk niemandsland tussen twee hekwerken met wachttorens die 24 uur per dag 
bewaakt werden, prikkeldraad, mijnen en automatische geweren. 

 
2. Vlucht uit Oost-Berlijn 

a. Wat denken jullie: waarom schieten de DDR-grenssoldaten niet? – Eigen antwoorden van de 
leerlingen. Het kan zijn dat de grenssoldaten niet schieten omdat een aantal buitenlandse 
toeristen toekijkt. De DDR was zich in deze tijd (1988) van de internationale kritiek bewust 
en wilde naar de buitenwereld niet het agressieve en onmenselijke imago bevestigen.  

b. Kun je soldaten voor iets straffen dat zij in opdracht van hun overheid hebben gedaan, als 
dat tegen de mensenrechten ingaat? – Eigen antwoorden van de leerlingen 

 
3. Muren 
Eigen antwoorden van de leerlingen. 

 


