
INTERNETOPDRACHT 3: Val van de Muur en Duitse eenwording - 

Antwoordblad 

 

1. 9. november 1989 

- Hoe kwam het tot de verrassende val van de Muur? 
In de zomer van 1989 vluchtten er steeds meer mensen uit de DDR, omdat ze in 
de DDR geen toekomst meer voor zichzelf zagen. Dit gebeurde voornamelijk via 
de Hongaars-Oostenrijkse grens, die in de zomer van 1989 was geopend. In de 
maanden daarna (herfst 1989) namen in veel Oost-Duitse steden de 
burgerprotesten toe. De DDR regering wilde de situatie kalmeren en besloot de 
burgers meer vrijheid tot reizen toe te zeggen. Op 9 november 1989 wordt aan 
Günter Schabowski (secretaris van de SED in de DDR) op een persconferentie 
de vraag gesteld over de ingangsdatum van nieuwe reisregeling. Hij zegt: “Dat 
geldt, voor zover ik weet, vanaf….. nu”. Deze mededeling kwam voor vele 
mensen zeer onverwacht en zorgde dan ook voor verwarring. 
 

- Beschrijf de reactie van de mensen in dit fragment. Kunnen jullie deze reacties 
begrijpen? 
De mensen zijn euforisch, gelukkig, vol ongeloof, blij  eigen antwoorden van de 
leerlingen. 

 
- Wat bedoelt de spreker met zijn laatste zin: ‘De Muur is open en het Westen 

heeft er een ander vraagstuk bij’? 
De Muur is nu open, maar worden de beide Duitse staten (BRD en DDR) ooit 
weer één? 
 
 

2. ‘Ostalgie’ 
 

- Wat is het grootste probleem waarmee Oost-Duitsers na de hereniging werden 
geconfronteerd? 
Het grootste probleem is de werkloosheid. Na de val van de Muur werden vele 
fabrieken gesloten, en zelfstandigen waren er nauwelijks. De staat zorgde voor 
de industrie en andere banen. Met het einde van de DDR, kwam er ook een 
einde aan banen, en vele Oost-Duisters verloren zo hun werkplek. 
 

- Wat missen de mensen in dit fragment sinds het einde van de DDR? 
Dat ze geen baan meer hebben en dat ze nu elke stuiver moeten omdraaien. 
Ook het veiligheidsgevoel, sociale cohesie en de feestjes worden genoemd als 
iets dat ze missen. 
 

- Wat vinden de mensen in de film van de hereniging? 
De twee heren, Manfred en Christoph zijn blij, ondanks dat ze sommige 
veranderingen (bijvoorbeeld in het arbeidsveld) moeilijk vinden. Ze hebben voor 
een nieuw systeem gevochten en daar horen zowel positieve als negatieve 
dingen bij. Van één dame mag de Muur weer herbouwd worden, maar dan tien 
keer hoger. Voor haar heeft de Duitse eenwording geen voordeel opgeleverd en 
zij vindt het maar niets. 
 

 



3. Ossis en Wessis 
 

Waar of niet waar? 
 

1. De favoriete vakantiebestemming van de Oost-Duitsers is Italië. 
Niet waar: Nog steeds gaan de Oost-Duitsers het liefste op vakantie naar de Oostzee 
(per jaar doen 26,9% van de Oost-Duitsers dit). In vergelijk: slechts 10,6% van de 
West-Duitsers gaan op vakantie naar de Oostzee. Het favoriete vakantieland van de 
West-Duitsers is Spanje. 

 
2. Oost-Duitsers zijn gemiddeld ouder dan West-Duitsers. 

Waar: Door de hoge werkloosheid in Oost-Duitsland (9,1% en in West-Duitsland 
5,8 %) vertrekken veel jongeren naar het Westen. Degenen die achterblijven zijn de 
ouderen. 
 

3. Als een Duitser ‘Ronny’ heet, is de kans groot dat die uit West-Duitsland komt. 
Niet waar: In Oost-Duitsland komt de voornaam ‘Ronny’ veel vaker voor dan in West-
Duitsland. Van 10.000 Facebook gebruikers heten er in West-Duitsland slechts 6-18 
personen zo. In Oost-Duitsland zijn er per 10.000 Facebook gebruikers 50-70 
mensen die Ronny heten. 

 

 


