
 

Andere Tijden 
Jong in de DDR 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Drie volwassenen vertellen over hun 
jeugd en schooltijd in het DDR-systeem in 
voormalig Oost Duitsland. Alle drie hebben 
de inperking van vrijheid gevoeld, maar 
realiseren zich pas na de val van de muur 
hoe zij geïndoctrineerd zijn door het 
totalitaire communistische systeem.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Koude Oorlog - DDR - socialisme - 
communisme - Berlijnse muur - totalitair 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein 
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 10. 
Kenmerkend aspect: de verdeling van de 
wereld in twee ideologische blokken in de 
greep van een wapenwedloop en de 
daaruit voortvloeiende dreiging van een 
atoomoorlog. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
'Andere Tijden in de klas'. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
meer video's over de Koude Oorlog, 
bijvoorbeeld Berlijn en de Koude Oorlog. 
 
Antwoorden 
1A 2 Für dat socialismus, sind Sie bereit? 
3a Kinderen lichamelijk sterk maken voor 
het leger b Marcheren, handgranaten 
werpen, etc. 4a B b De communisten 
hadden de nazi's verslagen, in het Westen 
woonden nog steeds nazi's 5a De SED en 
de nazi's verschillen niet zo veel van 
elkaar. Vragen stellen is verboden b SED 
en Stasi volgen hem, probeert te vluchten. 
6 Alle geïnterviewden geven aan dat ze er 
liever voor kozen te vluchten, dan verder 
te leven in het systeem.  
 

 

Kijkvragen 
 
1 Wat is in de DDR een ‘pionier’? 
A Een lid van de FDJ. 
B Een lid van de SED. 
C Een lid van scouting. 
 

 
 
2 Immer bereit! riepen de kinderen tijdens 
het dagelijks appèl. Op welke vraag is dat 
het antwoord? 
 
3a Welke verborgen doelen heeft het vak 
lichamelijke opvoeding op de scholen in de 
DDR? 
b Wat leren jongens bij pre-militair 
onderwijs? 

 

   
 
4a Welke bijnaam heeft de Berlijnse Muur 
in het Oosten? 
A antisocialistische schutzwall 
B antifascistische schutzwall  
C anticommunistische schutzwall 
b Verklaar die naam. 
 
5a Tot welke conclusies komt Matthias 
Melster na het zien van de mars voor 
Honecker op tv? 
b Welke gevolgen heeft dit voor hem? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Hoe kun je uit de ervaringen van de 
geïnterviewden opmaken dat volgens hen 
vrijheid het allerbelangrijkste in het leven 
is?  
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