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Internetopdracht: Val van de Muur en
Duitse eenwording
Weinig Duitsers durfden er halverwege de jaren ’80 nog op te hopen het einde van
de Duitse deling mee te maken. Toen viel – heel verrassend - op 9 november 1989
de Berlijnse Muur. Krap een jaar later, op 3 oktober 1990, werd Duitsland
herenigd.

1. 9 november 1989
Nog in oktober 1989 vierde de DDR uitgebreid haar veertigjarig bestaan, hoewel
de protesten tegen het regime toenamen. Een maand later viel de Muur.
Weten jullie hoe het tot de verrassende val van de Muur kwam?
Bekijk onderstaande video (van 52.06 tot 54.33) uit het Nederlandse jaaroverzicht
1989 en beantwoord de vragen:
Beschrijf de reacties van de mensen in dit fragment. Kunnen jullie deze
reacties begrijpen?
Wat bedoelt de spreker met zijn laatste zin: ‘De Muur is open en het Westen
heeft er een ander vraagstuk bij’?
2. ‘Ostalgie’
Op 3 oktober 1990 werd Duitsland oﬃcieel herenigd. Maar de economische,
politieke en maatschappelijke integratie van beide Duitse staten bleek lastiger
dan gedacht. Sommige voormalige DDR-burgers reageerden op alle veranderingen
met gevoelens van nostalgie (‘Ostalgie’ genoemd) voor hun verdwenen staat.
Bekijk de volgende (Engelstalige) video tot minuut 2.11 en beantwoord daarna de
vragen:
Wat is het grootste probleem waarmee Oost-Duitsers na de hereniging
werden geconfronteerd?
Wat missen de mensen in dit fragment sinds het einde van de DDR?
Wat vinden de mensen in de ﬁlm van de hereniging?
3. Ossis en Wessis
Ook 25 jaar na de val van de Muur zijn er nog verschillen tussen Oost- en West-
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Duitsers – economisch, politiek en mentaal. In de reportage ‘Het gedeelde land’
laat het Duitse weekblad ‘Die Zeit’ een paar opmerkelijke verschillen zien:
Welke van de volgende stellingen zijn waar, welke zijn niet waar?
1. De favoriete vakantiebestemming van de Oost-Duitsers is Italië.
2. Oost-Duitsers zijn gemiddeld ouder dan West-Duitsers.
3. Als een Duitser ‘Ronny’ heet, is de kans groot dat die uit West-Duitsland
komt.

Internetopdracht 3 - Antwoordblad

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/internetopdracht-val-van-de-muur-en-duitse-eenwording

