
  

Andere Tijden in de klas 
De Trabant: een Oost-Duitse 
auto 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 3 oktober 1990 werd de DDR 
overgenomen door West-Duitsland. In 
1991 rolde de laatste Trabant van de 
band. De Trabant 601 was een goedkope 
auto die in de DDR werd geproduceerd. Hij 
was eerst het symbool van de 
vooruitgang van de DDR. Later betekende 
de Trabant juist het tegenovergestelde.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
DDR, planeconomie, export 
 
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 over dit onderwerp, 
zoals: ‘Jong in de DDR’. 
 
Antwoorden 
1 Westblok: gesteund door VS, hulp, 
genoeg grondstoffen. Oostblok: 
geplunderd door Rusland, geen hulp, 
gebrek aan grondstoffen. 2a Er waren 
goede technische scholen. b Gebrek aan 
staal. 3 De Trabant 601 is een goedkope, 
makkelijk te onderhouden gezinsauto. 4a 
Het moest dienen als exportproduct. b De 
603 kon niet concurreren met Westerse 
automerken. 5 In de DDR hadden mensen 
niks te kiezen. De staat bepaalde wat er 
geproduceerd werd. 6 De planeconomie 
was onhoudbaar. De fabrieken werkten 
inefficiënt en de kwaliteit was slecht. 7. 
Kapitalistische fabriek: keuze uit modellen 
in elke prijsklasse, gericht op wensen van 
de consument om winst te maken. 

Kijkvragen 
 
1 Welke verschillen waren er tussen het 
Oostblok en het Westblok in de 
wederopbouw van de industrie? 
 
Westblok Oostblok 
  
  

 
2a Waarom had de auto-industrie in de DDR 
wel kans van slagen? 
b Waardoor was men genoodzaakt de 
Trabant van kunststof te maken? 
 

 
De Trabant 601 

 
3 Maak reclame voor de 'Trabi' 601. 
 
4a Welke plannen had de staat met het 
nieuwe model 603? 
b Wat ging er mis? 
 
5 De nieuwe modellen werden vernietigd. 
Volgens Roland Schulze 'om de mensen niet 
het idee te geven dat er een betere  
Trabant had kunnen zijn'. Leg dit uit.  
 
6 Zeven tot tien jaar wachten op een 
Trabant was heel gewoon in de DDR. Leg uit 
hoe de Trabant het symbool werd van de 
ondergang van de DDR-economie. 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Vergelijk de productie en verkoop van de 
Trabant met een autofabriek in een 
kapitalistisch land. 
 
 
 

© NTR 2016 

 

http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-de-trabant-een-oost-duitse-auto/#autoplay
http://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-de-trabant-een-oost-duitse-auto/#autoplay
http://www.schooltv.nl/programma/andere-tijden-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/jong-in-de-ddr/#autoplay

