
  

Andere Tijden in de klas 
De omwenteling in de 
Sovjet-Unie 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
wordt de omwenteling in de Sovjet-Unie 
uitgelegd terwijl historische beelden het 
verhaal begeleiden.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Sovjet-Unie, omwenteling, communisme, 
Boris Jeltsin, Michail Gorbatsjov.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
‘Welkom de Europese Unie’. 
 
Antwoorden 
1a 1985 b Dat de Sovjet-Unie zou 
verzwakken en uit elkaar zou vallen. 2a 
1991 b Een groep communisten en het 
leger plegen een staatsgreep en zetten de 
president van de Sovjet-Unie, Michail 
Gorbatsjov, af. 3 Dat hij om 
gezondheidsredenen moest aftreden. 4a 
Hij sprak zijn steun uit aan Gorbatsjov en 
keerde zich tegen de plegers van de 
staatgreep. b Ze gingen de straat op om 
te protesteren tegen de staatsgreep. 5 
Het waren niet alleen dissidenten, maar 
ook gewone moskovieten die de straat op 
gingen en de mensen waren bereid om te 
sterven bij het protesteren. 6 Het uit 
elkaar vallen van de Sovjet-Unie in 
verschillende republieken en het einde 
van het communisme.  

Kijkvragen 
 
1a In welke jaar werden de hervormingen 
van Gorbatsjov ingevoerd? 
b Sommige Russen maakten zich zorgen om 
de hervormingen. Wat is hun grote angst? 
 
2a Door de hervormingen stijgt de 
spanning in de Sovjet-Unie. In welk jaar 
wordt het hoogtepunt bereikt?  
b Leg kort uit wat er gebeurt op 18 
augustus van dat jaar.  
 
3 Wat werd er gegeven als reden van het 
vertrek van Gorbatsjov?  
 
4a Waarom was de verklaring van de 
president van Rusland, Boris Jeltsin, 
belangrijk?  
b Hoe reageerde het Russische volk op de 
toespraak van Jeltsin?  
 
5 Frans Timmermans was tijdens de 
omwenteling diplomaat in Moskou. 
Noem twee dingen die hem opvielen aan de 
mensen die de straat op gingen om te 
protesteren. 
 

 
Michail Gorbatsjov 

 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wat waren de gevolgen van de 
omwenteling voor de Sovjet Unie? Noem er 
twee.  
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