
 

Andere Tijden in de Klas 
De trein naar de vrijheid 
 

Leeftijd: 13-15 jaarr16-18 jaar 
Niveau:  VO Bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 9 november 1989 valt de Berlijnse muur 
maar daar ging een spannende periode 
aan vooraf. Duizenden inwoners van de 
DDR proberen in de zomer van 1989 via de 
West-Duitse ambassade in Praag naar het 
Westen te vluchten. En dat net op het 
moment dat alle ogen op de DDR gericht 
zijn wegens de viering van haar 40-jarig 
bestaan.   
 
Vakgebied 
Geschiedenis/Moderne Tijd 
 
Kernbegrippen 
Glasnost, Koude oorlog, perestrojka, Val 
van de Berlijnse Muur 
 
Kerndoelen 
Periode De Koude Oorlog 1945-1991 
Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer 
Kenmerkende aspecten 45+47 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
videoclips over andere historische 
gebeurtenissen zoals Hongaarse 
vluchtelingen over de Hongaarse Opstand 
in 1956.  
 
Antwoorden 

1 D 2.  

3 Door glasnost (openheid) krijgen de 
burgers meer vrijheid en met perestrojka 
(hervorming) wordt die vrijheid ook meer 
vastgelegd. Mensen en landen gaan hun  
vrijheid na 1985 meer opeisen.  
4 In 1989 grijpt de Sovjetunie niet in. Dit in 
tegenstelling tot in 1956 en 1968 wanneer 
wel wordt ingegrepen.  

Kijkvraag 
1 In de koude oorlog is de wereld verdeeld 
tussen de twee wereldmachten, de 
Sovjetunie en de VS. Veel landen zijn 
vertegenwoordigd in samenwerkings-
verbanden die aansluiten bij de 
grootmachten. Welke landen behoren tot het 
samenwerkingsverband van de Sovjetunie? 
A Frankrijk, West-Duitsland, Oost-Duitsland 
en Polen 
B West-Duitsland, Oost-Duitsland, Hongarije 
en Polen  
C Frankrijk, Oost-Duitsland, Nederland en 
België 
D Hongarije, Oost-Duitsland, Tsjecho-
Slowakije en Polen 
 
2 Geef op het kaartje met een rode lijn aan 
wat de grens is tussen het Warschaupact en 
de NAVO na de tweede wereldoorlog. 
 

     
 
3 Het aantreden van Gorbatsjov in 1985 als 
nieuwe leider van de Sovjetunie wordt wel 
gezien als het begin van het einde van de 
Koude Oorlog. Leg dit uit. Maak gebruik van 
de begrippen glasnost en perestrojka.  
 

Verdiepingsvraag  
4 Vergelijk de gebeurtenissen van 1989 met 
eerder opstanden in Oost-Europa zoals de 
Hongaarse opstand in 1956 en de Praagse 
Lente in 1968. Wat is er anders in 1989?  
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