HISTORISCHE VAARDIGHEDEN
ONDERZOEKSVRAGEN BEOORDELEN EN FORMULEREN
Een wetenschapper is bezig met het verzamelen van bronnenmateriaal voor zijn onderzoek naar de
verdeling van Duitsland. Hiervoor gebruikt hij de onderzoeksvraag: Waarin verschilde het leven van
West-Duitsers van dat van Oost- Duitsers tijdens de Koude Oorlog?
Hiervoor heeft hij vier verschillende bronnen gevonden die op de volgende bladzijde te vinden zijn.
Geef per bron aan:
- of de bron kan helpen de onderzoeksvraag te beantwoorden en;
- zo niet, bedenk dan zelf een onderzoeksvraag waar je de bron wel voor zou kunnen gebruiken.
bron 1 – uit een toespraak van Truman:
‘Een van de belangrijkste doeleinden van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten is het
scheppen van voorwaarden waaronder wij en andere naties in staat zullen zijn ons een levenswijze
te verwerven, vrij van dwang en onderdrukking. In deze oorlog tegen Duitsland en Japan was dit
een fundamenteel doel. Wij hebben onze zeges bevochten op landen die hun wil en leefwijze
wilden opleggen aan andere naties [...]. Wij zullen echter onze doeleinden niet verwezenlijken,
wanneer wij niet bereid zijn vrije volken te helpen bij hun strijd voor de handhaving van hun vrije
instelling en hun nationale zelfstandigheid tegen agressieve bewegingen die proberen hun
totalitaire regimes op te leggen. Het is onze overtuiging dat totalitaire regimes die door
rechtstreekse agressie vrije volken in hun bestaan aantasten, een bedreiging vormen voor de
wereldvrede en derhalve voor de veiligheid van de Verenigde Staten.’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
bron 2 – Kennedy in zijn toespraak van 1963 in West-Berlijn:
‘Tweeduizend jaar geleden waren de meest trotse woorden Ik ben een Romeins burger. Vandaag,
in de wereld van vrijheid, is de meest trotse leus: Ich bin ein Berliner. Alle vrije mensen, waar ze
ook leven, zijn burgers van Berlijn, en dus ben ik, als vrij man, er trotst op te kunnen zeggen: Ich
bin ein Berliner. Er zijn veel mensen op de wereld die echt niet begrijpen wat de grote controverse
is tussen de vrije wereld en de communistische wereld. Let them come to Berlin! Sommigen zeggen
dat communisme de trend is van de toekomst. Let them come to Berlin! En sommigen zeggen dat
we in Europa met de communisten kunnen samenwerken. Let them come to Berlin! En enkelen
zeggen zelfs dat het communisme inderdaad een kwaadaardig systeem is, maar ons de
mogelijkheid biedt tot economische vooruitgang. Lass sie nach Berlin kommen! Let them come to
Berlin!’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

bron 3 – in 1987 houdt de Amerikaanse president Reagan een toespraak in Berlijn:
‘In de jaren vijftig voorspelde Chroesjtsjov “Wij zullen jullie begraven”, maar in het westen zien we
nu een vrije wereld die een mate van rijkdom en voorspoed heeft die zich in de geschiedenis van
de mens nog niet eerder heeft voorgedaan. En nu lijken de Sovjets zelf, op beperkte wijze, het
belang van vrijheid te gaan begrijpen. We horen veel vanuit Moskou over een nieuw beleid van
hervorming en openheid. Sommige politieke gevangenen zijn vrijgelaten. Bepaalde buitenlandse
nieuwszenders worden niet langer gestoord. Sommige economische bedrijven hebben
toestemming om met een grotere vrijwaring van staatscontrole te opereren. [...] Secretarisgeneraal Gorbatsjov, als u vrede zoekt, als u welvaart zoekt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa,
als u de vrijheid zoekt: breek deze muur af!’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
bron 4 – Dittrick Karstka schreef in 2007 over zijn leven in de Duitse Democratische Republiek:
‘Een warme middag in de zomer van 1955 op de Ernst-Thälmann-Strasse. Ik liep op de smalle stoep
naar het station. Plotseling stond er een onbekende man van middelbare leeftijd voor me. Hij
versperde me de weg. Ik moest wel blijven staan. Met een snelle beweging trok hij uit de binnenzak
van zijn colbertje een soort pasje tevoorschijn, zwaaide ermee voor mijn ogen en stopte het weer
weg. Er was geen tijd om ergens naar te vragen, want hij zei meteen: “Een middelbare scholier van
de DDR loopt niet in dergelijke kleding over straat. Ik eis van je dat je dit overhemd niet meer
aantrekt.” En weg was hij. Ik had een zogenaamd Texashemd aan, met schitterende exotische
versieringen. Het ging over mijn broek heen. De kleuren bevielen me helemaal niet, maar ik deed
het toch aan, omdat het luchtig was en uit het westen kwam.’
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

