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Voorbeeldvragen en oude examenvragen  

bij de historische context Duitsland  

 (tot nu toe behandelde periode 1870-1933) 

 

Te gebruiken als voorbereiding op je (school)examen. 

 

Veel succes met oefenen! 
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 Vraag en antwoord staan telkens op een afzonderlijke bladzijde. 

 Hoe hoger de p-waarde des te groter het aantal leerlingen dat de vraag goed had.  
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Opdracht 52  

Opdracht h 2016, 1,17 (p-waarde=51) 

 

Op 17 december 1918 publiceert het Duitse satirische tijdschrift Simplicissimus een tekening 

van Karl Arnold met als titel Spartakus: 

 

 
Vertaling van het onderschrift: 

"Wij willen aan de wereld bewijzen dat ook het volk het recht heeft om stommiteiten te 

begaan." 

Toelichting: 

De man op de tak lijkt op Karl Liebknecht, de leider van de Spartakusbond. Karl Arnold 

was sympathisant van de links-liberale Deutsche Liberale Partei. 

Gebruik de bron 

Een interpretatie: 

In deze prent komt de politieke kleur van Karl Arnold naar voren. 

3p Ondersteun deze interpretatie door aan te geven: 

 met een gegeven uit de bron welke mening over de 

S partakusbeweging in deze prent wordt weergegeven en 

 waardoor deze mening past bij de politieke kleur van Karl Arnold. 
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maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Met het afbeelden van Karl Liebknecht die de tak afzaagt waarop hij zelf zit / die 

zichzelf ten val brengt / het onderschrift dat ook het volk de kans moet krijgen 

om stommiteiten te began 1 

• geeft Karl Arnold hier de mening weer dat de Spartakusopstand zal mislukken / 

dat de Spartakusopstand een vergissing is / zich tegen de arbeiders zal keren 1 

• wat aansluit bij de opvatting van links-liberalen dat veranderingen door een 

democratisch gekozen parlement tot stand moeten komen (en niet door een 

gewelddadige revolutie) 1 
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Opdracht 53 

Opdracht h 2016, 1,18 (p-

waarde=62) 

 

Bron A 

Een foto uit 1922 van Willy 

Römer van een veteraan uit 

de Eerste Wereldoorlog, aan 

het front blind geworden en 

na de oorlog straatmuzikant: 

 

 

 

 

 

 

 

Bron B 

Een foto van Willy Römer uit 

1931 van de 

opheffingsuitverkoop van een 

juwelier aan de 

Friedrichstrasse in Berlijn: 

 

Vertaling van de tekst op het 

grootste bord: 

Winkelpand direct te huur. 

22.000 Mark huur is niet 

meer op te brengen, daarom: 

Totale opheffingsuitverkoop!! 

De getoonde prijzen zijn niet 

meer geldig. Wij accepteren 

elk redelijk bod!! 

Gebruik bron A en B 

 

De foto's die Willy Römer tussen 1919 en 1933 maakte in Berlijn, brengen verschillende 

factoren in beeld die hebben geleid tot de ondergang van de Republiek van Weimar. 

4p Licht dit toe door bij elke foto: 

 een punt van kritiek op de leiders van de Republiek van Weimar te noemen en 

 aan te geven op welke wijze dit in de foto zichtbaar wordt. 
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maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: bij bron 7: 

• De leiders van de Republiek van Weimar krijgen de schuld van de 'vernedering' van 

het Verdrag van Versailles 1 

• wat in de foto zichtbaar wordt in de slechte levensomstandigheden van de veteraan 

(die zijn leven waagde voor het vaderland maar eindigt als straatmuzikant) 1 

 

bij bron 8: 

• De leiders van de Republiek van Weimar hebben de (ellende van de) economische 

crisis van de jaren 1930 niet kunnen voorkomen 1 

• wat in de foto zichtbaar wordt in de opheffingsuitverkoop (waardoor radicalere 

partijen, KPD/NSDAP, meer aanhang krijgen) 1 
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Opdracht 54  

Opdracht h 2016, 1,19 (p-waarde=57) 

 

Op 2 maart 1933 schrijft Elisabeth Gebensleben-von Alten vanuit de Duitse stad 

Braunschweig aan haar dochter in Nederland over de Rijksdagbrand: 

 

 
 

Toelichting: 

Hermann Göring is in 1933 de naziminister van Binnenlandse Zaken van Pruisen en daardoor 

hoofd van de politie in Berlijn. 

Vorwärts is het grootste sociaaldemocratische dagblad van Duitsland. 

 

Gebruik de bron 

 

Stel, je onderzoekt de Rijksdagbrand in Duitsland en je vindt deze bron. Je hebt twee 

onderzoeksvragen: 

 Wie hebben (of wie heeft) de Rijksdagbrand gesticht? 

 Wat is de invloed van de Rijksdagbrand op het politieke klimaat in Duitsland? 

 

4p Leg uit, telkens met een verwijzing naar de bron, voor welke onderzoeksvraag deze bron 

de meest betrouwbare informatie bevat. 

  

Het is toch afschuwelijk! Duitsland is aan een groot gevaar ontsnapt! Godzijdank dat we 

zo'n energieke regering hebben. Eergisteravond hoorden we het zakelijke bericht over het 

communistische plan voor een burgeroorlog. Die zakelijke mededeling had een nog groter 

schokeffect dan een geëmotioneerde aanklacht gehad zou hebben. Onze haren rezen ons 

te berge! Gewoon onvoorstelbaar wat er had kunnen gebeuren. Maar nu gaat het hard 

tegen hard. De communisten moeten weg, evenals de marxisten. 

Göring zei gisteren in een toespraak: "Als het buitenland vindt dat we te hard tegen de 

communisten optreden, dan mag het buitenland dat beestachtige tuig bij zich nemen." De 

redacteur van Vorwärts is gearresteerd omdat hij tegen de buitenlandse pers heeft gezegd 

dat de nationaalsocialisten weleens zélf de Rijksdag konden hebben aangestoken. Daar 

word je gewoon sprakeloos van. Maar nu hoef je niet meer verbaasd te zijn dat er in de 

buitenlandse pers altijd van die verkeerde berichten over de nationaalsocialisten verspreid 

werden. 
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maximumscore 4 

Uit het antwoord moet blijken dat de informatie uit de bron: 

• niet betrouwbaar genoeg is om te bepalen wie de brand heeft gesticht, 

omdat uit de manier waarop Elisabeth schrijft over de communisten / over 

de arrestatie van de hoofdredacteur van Vorwärts / over de buitenlandse 

pers blijkt, dat zij de visie van de nazi's overneemt / dat zij informatie over 

de gebeurtenissen alleen uit tweede hand heeft / dat zij het belang van de 

nazi's bij de brand ontkent 2 

• wel betrouwbaar is voor de vraag over het politieke klimaat in Duitsland na 

de brand, door de beschrijving van het optreden tegen de 

communisten/socialisten / de weergave van de (succesvolle) 

nazipropaganda over de Rijksdagbrand waarmee duidelijk wordt hoe de 

nazi's de Rijksdagbrand gebruiken om de bevolking op te zetten tegen de 

communisten / op te zetten tegen de buitenlandse kritiek 2 
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Opdracht 55  

Opdracht h 2016, 1,20 (p-waarde=78) 

 

Op 2 maart 1933 schrijft Elisabeth Gebensleben-von Alten vanuit de Duitse stad 

Braunschweig aan haar dochter in Nederland over de Rijksdagbrand: 

 

 
 

Toelichting: 

Hermann Göring is in 1933 de naziminister van Binnenlandse Zaken van Pruisen en daardoor 

hoofd van de politie in Berlijn. 

Vorwärts is het grootste sociaaldemocratische dagblad van Duitsland. 

Gebruik de  bron. 

Een interpretatie: 

Deze brief laat zien dat Duitsland in 1933 op weg is naar een totalitaire staat. 

 

2p Ondersteun deze interpretatie met een voorbeeld uit de brief. 

  

Het is toch afschuwelijk! Duitsland is aan een groot gevaar ontsnapt! Godzijdank dat we 

zo'n energieke regering hebben. Eergisteravond hoorden we het zakelijke bericht over het 

communistische plan voor een burgeroorlog. Die zakelijke mededeling had een nog groter 

schokeffect dan een geëmotioneerde aanklacht gehad zou hebben. Onze haren rezen ons 

te berge! Gewoon onvoorstelbaar wat er had kunnen gebeuren. Maar nu gaat het hard 

tegen hard. De communisten moeten weg, evenals de marxisten. 

Göring zei gisteren in een toespraak: "Als het buitenland vindt dat we te hard tegen de 

communisten optreden, dan mag het buitenland dat beestachtige tuig bij zich nemen." De 

redacteur van Vorwärts is gearresteerd omdat hij tegen de buitenlandse pers heeft gezegd 

dat de nationaalsocialisten weleens zélf de Rijksdag konden hebben aangestoken. Daar 

word je gewoon sprakeloos van. Maar nu hoef je niet meer verbaasd te zijn dat er in de 

buitenlandse pers altijd van die verkeerde berichten over de nationaalsocialisten verspreid 

werden. 
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Antwoord 

Maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Uit de beschrijving in de brief van de arrestatie van de hoofdredacteur van Vorwärts 1 

• blijkt dat er in 1933 geen ruimte meer is voor afwijkende meningen in Duitsland (wat 

kenmerkend is voor een totalitaire staat)  
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Opdracht 58  

Opdracht vwo 2016, 1, 17 (p-waarde=61) 

Op 4 november 1919 publiceert het Duitse satirische tijdschrift Simplicissimus een 

tekening gemaakt door Karl Arnold met als titel "Zu spät!" (Te laat!):  

 

Vertaling onderschrift: 

De keizer in Doorn 

Toelichting: 

Links staat Keizer Wilhelm II, die zich in 1918 in Doorn (Utrecht) vestigt.  

De figuur rechts is Otto von Bismarck. 

 

Gebruik de bron 

 

In deze prent geeft Karl Arnold een mening weer over het beleid van Wilhelm II. 

 

4p  Leg met twee verwijzingen naar de prent uit, welke mening Karl Arnold hier weergeeft. 
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Antwoord 

 

17 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Met (twee van de volgende): 2 

o de tegenstelling tussen de kleine Wilhelm II en de grote Bismarck 

o Wilhelm II in burger (zonder uniform of onderscheidingstekens) 

o (de strenge) Bismarck als een reusachtige geest op de achtergrond 

o de titel "Zu spät!"! 

• geeft Karl Arnold de mening weer dat het beter was geweest als Wilhelm II een beleid in 

de geest van Bismarck had gevoerd, omdat zijn agressieve beleid heeft geleid tot de 

ondergang van het Duitse keizerrijk / zijn vlucht naar Nederland (na de Eerste 

Wereldoorlog) 2 
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Opdracht 59  

Opdracht vwo 2016, 1, 18 (p-waarde=64) 

 

Drie gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Republiek van Weimar: 

1 In 1923 bezette Frankrijk het Duitse Roergebied na het uitblijven van herstelbetalingen. 

2 In 1924 kwam het Dawesplan tot stand. 

3 In 1925 tekende Duitsland het Verdrag van Locarno, waarmee het verlies aan grondgebied in het 

westen, dat opgelegd was door het Verdrag van Versailles, door Duitsland werd erkend. 

 

4p Leg uit waardoor: 

− gebeurtenis 1 bevorderde dat gebeurtenis 2 plaatsvond en 

− gebeurtenis 2 bevorderde dat gebeurtenis 3 plaatsvond. 
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Antwoord 

maximumscore 4 

Kern van een juist antwoord is: 

• Gebeurtenis 1 bevorderde gebeurtenis 2, want de bezetting van het Roergebied 

maakte duidelijk dat een Dawesplan nodig was om Duitsland de mogelijkheid te 

geven aan zijn verplichtingen te voldoen 2 

• Gebeurtenis 2 bevorderde gebeurtenis 3, want het Dawesplan zorgde voor 

verlichting van de druk op de regering van de Republiek van Weimar, die nu 

bereid was de opgelegde westgrenzen van Duitsland te erkennen / die nu bereid 

was te berusten in het verlies van de Elzas 2 
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Opdracht 61  
Opdracht  63 (havo 2016 

tijdvak 2, 15) 

 

 Bron 

 

Een prentbriefkaart uit 1895 

naar aanleiding van het 25-

jarige jubileum van de Slag bij 

Sedan, de beslissende veldslag 

uit de Frans-Duitse oorlog: 

 

  

Toelichting: 

Op de foto staat de 

Brandenburger Tor in Berlijn. 

Op het spandoek staat (in 

vertaling): 

"Sedan: Wat een ommekeer onder aanvoering van God". 

 

Gebruik de bron 

 

Stel, je maakt een profielwerkstuk over Duitsland vóór de Eerste Wereldoorlog en je vindt deze 

prentbriefkaart. Je twijfelt over het hoofdstuk waarin je hem als illustratie wil plaatsen. 

Je kunt kiezen uit de hoofdstukken: 

1 de Alliantiepolitiek van Bismarck 

2 de Weltpolitik van Wilhelm II 

3 het Duits nationalisme voor de Eerste Wereldoorlog. 

 

3p Beredeneer voor elk hoofdstuk of deze prentbriefkaart erbij past. 
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Kern van een juist antwoord is: Deze prentbriefkaart past 

• niet bij de Alliantiepolitiek van Bismarck (1), omdat Bismarck er juist naar streeft de jonge 

Duitse staat te beschermen door bondgenootschappen (deze viering zou de verhouding 

met het buitenland kunnen schaden) 1 

• niet bij de Weltpolitik van Wilhelm II (2), omdat die vooral gericht is op het verkrijgen van 

kolonies voor Duitsland buiten Europa 1 of 

• wel bij de Weltpolitik van Wilhelm II (2), door het triomfalistische/agressieve karakter 

van de viering 1 

• wel bij het Duits nationalisme voor de Eerste Wereldoorlog (3), want met deze kaart 

willen de Duitsers laten zien dat ze trots zijn de Fransen te hebben verslagen 1 
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Opdracht  64 (havo 2016 tijdvak 2, 18) 

 

De Eerste Wereldoorlog wordt wel de eerste totale oorlog genoemd. 

2p Leg met een voorbeeld uit de Eerste Wereldoorlog uit, wat dit betekende voor de Duitse 

burgerbevolking. 

  



 
18 

 

In een juist antwoord wordt met een voorbeeld uitgelegd dat de burgerbevolking sterk te lijden had 

onder de oorlogsvoering, bijvoorbeeld: Door de geallieerde/Britse blokkade kwam er in Duitsland 

een steeds nijpender gebrek aan voedsel voor de burgerbevolking. 

 

Opmerking 

Alleen als er een historisch juist voorbeeld uit de Eerste Wereldoorlog wordt gegeven, worden 

scorepunten toegekend. 
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Opdracht 65 (havo 2016 tijdvak 2, 19) 

 

De opkomst van de NSDAP in de jaren 1930 wordt in verband gebracht met verschillende factoren, 

onder andere de onvrede in Duitsland over: 

1 het Vredesverdrag van Versailles 

2 de Beurskrach 

3 de politieke verdeeldheid in de Republiek van Weimar. 

 

6p Geef bij elk van deze drie factoren aan, waardoor deze tot onvrede leidde en wat de NSDAP 

daartegenover stelde om meer aanhang te verwerven. 
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In een juist antwoord wordt elke factor op een juiste manier in verband gebracht met de opkomst 

van de NSDAP, bijvoorbeeld: 

• Het Vredesverdrag van Versailles was voor veel Duitsers onaanvaardbaar/onevenredig 

zwaar 1 

• De NSDAP beloofde dit verdrag te laten herzien / niet uit te voeren 1 

• De Beurskrach leidde tot veel werkloosheid en armoede in Duitsland 1 

• De NSDAP beloofde werkgelegenheid / beloofde het liberale kapitalisme te beteugelen 1 

• De politieke verdeeldheid van de Republiek van Weimar zorgde voor politieke 

instabiliteit 1 

• de NSDAP beloofde dat een sterke leider daar een einde aan zou maken 1 
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Opdracht 66  (havo 2016 tijdvak 2, 20) 

 

Bron 

 

In 1934 verschijnt in De Groene 

Amsterdammer deze prent van politiek 

tekenaar L.J. Jordaan met als titel "De 

Kolos met leemen voeten": 

 

 

 

 Toelichting: 

Op de voeten staat "Terreur". 

Op het gebouw links staat "gevangenis" 

en op de andere gebouwen staat 

"concentratiekamp". 

De mannen rechts zijn Goering, de 

nationaalsocialistische minister van 

Binnenlandse Zaken en Goebbels, de 

nationaalsocialistische minister van 

Propaganda. 

 

Gebruik de bron 

 

Deze prent van Jordaan is verschenen nadat de ingebruikname van Dachau bekend werd in 

Nederland. 

 

3p Licht dit toe door, telkens met een verwijzing naar de bron: 

• aan te geven welk verband er bestaat tussen de ingebruikname van Dachau en deze 

prent en 

• uit te leggen welke mening over het Hitlerbewind Jordaan in deze prent weergeeft. 
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Kern van een juist antwoord is: 

 

• Jordaan zet op de gebouwen in de prent 'gevangenis' / 'concentratiekamp' (waarvan 

Dachau het eerste is) 1 

• Uit de weergave van Hitler met lemen voeten / als een instabiel/wankel standbeeld dat 

gesteund moet worden, blijkt dat Jordaan de mening weergeeft dat het Hitlerbewind 

(snel) zal instorten / zich niet zal kunnen handhaven / zich alleen kan handhaven met 

terreur en propaganda 2 

 

Opmerking 

Alleen met een juiste verwijzing naar de bron worden scorepunten toegekend. 
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Opdracht 72 (vwo 2016 tijdvak 2, 21) 
 

Na de Rijksdagbrand vond de Duitse politie geen aanwijzingen dat er sprake was van een van tevoren 

geplande actie. Toch werden er vijf personen gearresteerd. De Nederlander Rinus van der Lubbe 

werd na een lange rechtszaak als enige veroordeeld en door onthoofding geëxecuteerd. De vier 

andere aangeklaagden, één Duitse en drie Bulgaarse communisten, werden vrijgesproken. 

 

2p Geef aan: 

• wat het voordeel voor de NSDAP was om uit te gaan van een georganiseerde actie door 

communisten en 

• dat je uit de afloop van het proces tegen de verdachten van de Rijksdagbrand kunt 

beredeneren dat Duitsland nog geen totalitaire staat was. 
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maximumscore 2 

Kern van een juist antwoord is: 

• Een georganiseerde aanslag kwam de NSDAP goed uit, want hierdoor kon zij haar 

politieke tegenstanders/de communisten de schuld geven en uitschakelen / bijzondere 

maatregelen nemen die hielpen de alleenheerschappij van de partij te vestigen 1 

• Omdat de vier communistische medeverdachten werden vrijgesproken (tegen de wens 

van de NSDAP in), kun je beredeneren dat er nog geen sprake was van een totale 

machtsovername door de nazi's / dat Duitsland nog geen totalitaire staat onder de 

NSDAP was 1 
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Opdracht  (h, 2008,2,17) 

 

Bron  

 

Carl Peters (1856-1918) koopt vanaf 1884 van stamhoofden gebieden in Oost-Afrika. Daaruit ontstaat 

in 1885 de kolonie Duits Oost-Afrika. Carl Peters schrijft hier later over 

 

Hoe zijn jullie (de Duitse kolonisten) er feitelijk toe gekomen in Oost-Afrika een Duitse kolonie te 

stichten? Hoe dikwijls heeft men mij die vraag gesteld. Het motief lag in de ontwikkeling van Duitsland 

vanaf de stichting van het Rijk. Mijn generatie heeft in haar jeugd de strijd van 1870-1871* beleefd. De 

geweldige indrukken van Sedan en Versailles konden niet zomaar aan ons voorbijgaan. Voor ons was 

het Duitse volk in die oorlog het sterkste land ter wereld. En wanneer wij dan de landkaarten bekeken 

moesten wij vaststellen dat dit 

machtigste land van Europa bijna het enige was dat geen kolonies had. Of wanneer wij in het 

buitenland vertoefden en ondervonden dat het Duitse volk het minst geacht werd van alle Europese 

volkeren, dat zelfs de Hollanders, Denen en Noren met verachting op ons neerkeken, dan schaamden 

wij ons zeer.  

 

*1870-1871: de Frans-Duitse oorlog. Frankrijk werd verslagen in de slag bij Sedan. In het paleis van 

Versailles werd in 1871 het Duitse Keizerrijk uitgeroepen. 

 

Gebruik de bron 

 

Carl Peters werd gesteund door missionarissen, fabrikanten en nationalisten. 

 

5p Licht dit toe door: 

 

- eerst (zonder bron) bij elk van deze drie groepen uit te leggen welk motief deze groep had om het 

Duitse imperialisme in Afrika te steunen en 

- vervolgens te beredeneren bij welke groep het motief van Carl Peters het best past. 
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27 

Opdracht  (h, 2013,23 -  69) 

 

 

Bron 

 

Na de Tweede Wereldoorlog vertelt Emmy Bonhoeffer hoe haar zwager in 1938 in Duitsland bijna 

wordt opgepakt: 

 

Ik weet nog hoe de man van mijn zus Lena, toen hij na de Kristalnacht (de nacht van 9 op 10 

november 1938 waarin de Duitse nationaalsocialisten Joodse winkels, synagogen en andere 

gebouwen vernielden) 's morgens de trein nam naar zijn kantoor in de stad en de synagoge zag 

branden, bij zichzelf mompelde: "Dit is een belediging voor een beschaafd volk, een belediging voor 

de beschaving." Onmiddellijk draaide een meneer die voor hem zat zich om en toonde hem zijn 

partijinsigne en legitimatie. De man was lid van de Gestapo (de geheime politie), en mijn zwager 

moest hem zijn papieren laten zien. Hij moest zijn adres opgeven en kreeg het bevel zich de volgende 

ochtend om negen uur bij het partijbureau te vervoegen. Toen mijn zwager die avond thuiskwam, 

vertelde hij mijn zus wat hem overkomen was, en ze zei: "Had je je mond niet kunnen houden? Wat 

zal er nu gebeuren? Ze zetten je nog in het concentratiekamp!" Hoe hij zich eruit heeft gekletst, weet 

ik niet, maar voor straf moest hij de rantsoenkaarten voor zijn woonwijk aan het begin van iedere 

maand op alfabet leggen en uitreiken. 

 

Gebruik de bron 

 

Het verhaal van Emmy Bonhoeffer speelt zich af in nazi-Duitsland.  

 

4p Leg dit uit door: 

- twee kenmerken van het nationaalsocialisme in Duitsland te noemen en 

- bij elk kenmerk een passend voorbeeld uit de bron te geven waaruit dit kenmerk blijkt. 
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Antwoord 

 

Een juist antwoord bevat twee juiste kenmerken van het nationaalsocialisme met een passend 

voorbeeld uit de bron, bijvoorbeeld: 

• Het antisemitisme 1 

• dat in de bron naar voren komt in de agressie tegen de joden in de Kristalnacht (waarin Joodse 

bezittingen synagogen/winkels vernield worden) 1 

• De totalitaire staat / Het gebrek aan vrijheid van meningsuiting 1 

• die / dat in de bron naar voren komt doordat de zwager van Emmy Bonhoeffer niet zijn mening mag 

geven / zich moet melden bij de geheime politie 1 

 

Opmerking 

Alleen bij een antwoord waarin een juist kenmerk van het nationaalsocialisme wordt gekoppeld aan 

een daarbij passend voorbeeld uit het verhaal van Emmy Bonhoeffer, worden 2 scorepunten 

toegekend. 
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Opdracht  (h, 2013,24 - 71) 

 

Bron 

 

In 1941 wordt de firma Weber bevolen haar huisstijl en telegramadres aan te passen. Aan de klanten 

van de firma wordt het onderstaande bericht gestuurd: 

 

 
 

 

Gebruik de bron 

 

De heer Weber wordt naar aanleiding van de aanpassing van zijn huisstijl en telegramadres opgepakt 

en gevangen gezet. De reacties van zowel de heer Weber als van de autoriteiten hierop passen bij de 

Duitse bezetting van Nederland. 

 

4p Licht dit toe door uit te leggen waarom de heer Weber: 

- zijn postpapier van de autoriteiten moet aanpassen en 

- (nadat hij dit heeft gedaan) toch wordt gearresteerd. 
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Antwoord 

 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• De heer Weber moet van de autoriteiten zijn postpapier aanpassen omdat hij op zijn telegramadres 

"Oranjeklant" heeft gezet / rood-witblauwe kleuren gebruikt, wat verwijst naar de koninklijke familie 

(die vanuit Londen doorvecht tegen de bezetter) wat verwijst naar Nederland als vrij land/de 

Nederlandse vlag / omdat hij zwarte randen gebruikt wat verwijst naar een rouwkaart 2 

• De heer Weber wordt toch gearresteerd omdat hij verzet pleegt tegen de door de overheid 

opgelegde veranderingen door de (ludieke) manier waarop hij zijn telegramadres verandert 2 
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Opdracht  (h, 2013,22 - 45) 

 

 

Bron 

 

De Engelse Christabel Bielenberg is getrouwd met een Duitse advocaat. Zij vertelt in een BBC-

documentaire uit 1973 over haar leven in Duitsland: 

 

Toen ik in 1932 naar Duitsland ging, was dat in een periode waarover je wel kunt zeggen dat de 

Weimarrepubliek stervende was, denk ik. Ze hadden de regering vervangen, iets wat praktisch om de 

drie maanden gebeurde, en de nieuwe regering regeerde al met nooddecreten. Ik denk dat de hele 

atmosfeer in Duitsland werd beheerst door grote armoede, dat lijdt geen twijfel; zelfs voor iemand uit 

Engeland, waar het evenmin erg goed ging, was dat overduidelijk. Er waren zesenhalf miljoen 

werklozen en elk weekeinde waren er politieke betogingen waarbij de nazi's en de communisten 

tegenover elkaar stonden. Iedere politieke partij had een militante vleugel, wat uiteraard een groot 

verschil vormde met Engeland, die marcherend door de straten trok. Nagenoeg elk weekend deden er 

zich schietpartijen voor waarbij doden vielen, enzovoort. Volgens mij was de gewone burger deze 

situatie meer dan beu, zodat hij reikhalzend uitkeek naar iemand die in staat was schoon schip te 

maken. Uiteraard waren er toen al noodwetten van kracht. Dat moest wel; ze maakten deel uit van de 

wetgeving, domweg omdat geen enkele regering, ik meen dat er in totaal zo'n achtenveertig politieke 

partijen waren, in staat was op basis van een meerderheid te regeren. Daarom waren die noodwetten 

er, klaar om gebruikt te worden door iedereen die daar zin in had. 

  

Gebruik de bron 

 

In deze tekst noemt Christabel Bielenberg verschillende oorzaken voor de opkomst van het 

nationaalsocialisme in Duitsland. 

 

4p Noem twee van die oorzaken en geef bij elke oorzaak aan waarom deze kan leiden tot een 

dictatuur. 
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Antwoord 

 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

• Christabel Bielenberg geeft aan dat er te veel partijen zijn / dat er met nooddecreten wordt 

geregeerd, wat kan leiden tot een dictatuur omdat de instabiliteit een ondemocratische partij de kans 

geeft de macht te grijpen 2 

• Christabel Bielenberg spreekt van instabiliteit/werkloosheid, wat ervoor zorgt dat mensen reikhalzend 

uitkijken naar een sterke man die orde op zaken stelt 2 

 

Opmerking 

Alleen voor een combinatie van een juist gegeven uit de bron en een juiste uitleg worden scorepunten 

toegekend. 
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Opdracht  (v, 2010,21 - 78) 

 

Bron 

 

In Duitsland wordt op 1 april 1933, direct na de machtsovername door de nationaalsocialisten, een 

boycot van joodse winkels georganiseerd. De heer Lazarus uit Oldenburg vertelt hierover: 

 

Er stonden voor onze winkel op de weg twee SA-mannen met een groot bord waarop stond: "Duitsers, 

koopt niet bij Joden!" 

Maar het was koud, het was april en toen zei mijn moeder: "Mannen, willen jullie een kop thee 

hebben?" Zij zeiden "Ja". Toen hebben ze het bord neergezet en zijn met ons naar boven gegaan in 

de keuken, in uniform, en hebben een kop thee gedronken en zijn weer naar buiten gegaan. 

"Duitsers, koopt niet bij Joden!", dat was nu eenmaal de mentaliteit. 

 

Toelichting 

SA: de knokploeg van de NSDAP, de Duitse nationaalsocialisten 

 

Gebruik de bron 

 

Deze anekdote komt uit de catalogus van een tentoonstelling in Duitsland over de Jodenvervolging 

tussen 1933 en 1945. De makers van de tentoonstelling hebben hun expositie "Ein offenes 

Geheimnis" (een openbaar geheim, iets dat iedereen weet, maar waarvan iedereen doet alsof het niet 

bestaat) genoemd. 

 

Naar aanleiding hiervan kom je tot twee uitspraken: 

1. In deze anekdote komt het begin van de openlijke Jodenvervolging in Duitsland goed naar voren. 

2. Deze anekdote geeft het thema van de tentoonstelling "Ein offenes Geheimnis" 

goed weer. 

 

4p Ondersteun beide uitspraken met de bron. 
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Voorbeeld van een juist antwoord is:  

Bij 1: 

• De nationaalsocialisten beginnen de vervolging van de joden met het isoleren van 

hun joodse medeburgers van de rest van de bevolking (waardoor ze uiteindelijk 

deze bevolkingsgroep zonder veel tegenstand weg konden voeren), wat uit de bron blijkt als bezoek 

aan joodse winkels wordt tegengegaan 2 

 

Bij 2: 

• Het thema van de tentoonstelling “Ein offenes Geheimnis” wordt in de anekdote goed weergegeven, 

omdat hoewel er iets verschrikkelijks gebeurt (de boycotactie/discriminatie/begin Jodenvervolging), er 

toch geprobeerd wordt de schijn van normale (menselijke) verhoudingen op te houden, want de 

joodse winkelierster biedt haar kwelgeesten thee aan / de SA-mannen onderbreken hun actie voor 

een kopje thee bij de joodse winkelierster 2  

 

 

Bij deze vragen is nauwelijks concrete kennis van nazi-Duitsland nodig. De historische context over dit 

onderwerp bevat enkele concrete gegevens, zoals de Neurenberger wetten, de Wannseeconferentie 

en de inval in de Sovjet-Unie die de genocide op Joden in gang zette. Daar zou dan naar gevraagd 

kunnen worden, bijvoorbeeld: 

 

Gebruik de bron 
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Stel: je bent de datum van deze bron kwijt. Daarom moet je met de inhoud ervan deze 

bron dateren. 

 

Beredeneer of de gebeurtenissen in deze bron vóór of ná 1941 hebben plaatsgevonden. 
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(Vóór 1941, want er is nog geen sprake van de georganiseerde genocide die na de 

Wannseeconferentie in gang wordt gezet). 

 

Andere vraagrichtingen bij deze bron kunnen de nazipropaganda, de economische depressie die het 

klimaat waarin de nazi's optreden vormen etc. 

Naast het bekijken of bestaande vragen aangepast kunnen worden door de contexten, zijn er ook 

nieuwe vragen ontwikkeld. Een paar voorbeelden: 
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Opdracht  

 

Twee interpretaties: 

De Vlootwet die in 1898 door de Rijksdag werd aangenomen, kan gezien worden als: 

een gevolg van de Weltpolitik van W ilhelm II en een van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. 

 

Ondersteun beide interpretaties. 
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Voorbeeld van een juist antwoord is: 

 

Bij 1: 

• De Weltpolitik was gebaseerd op een sterke militaire macht die kon bijdragen aan de 
uitbreiding van het Duitse rijk. De Vlootwet zorgde voor een uitbreiding van de vloot, zodat 
geconcurreerd kon worden met Engeland / koloniën konden worden ingenomen 1 

 

• Door de Vlootwet / het uitbreiden van de Duitse vloot voelde Engeland zich bedreigd en 
werden er militaire bondgenootschappen gesloten tegen Duitsland / ontstond er een 
militaire wedijver die uitmondde in een oorlog 1 

 

In dit voorbeeld wordt niet gevraagd naar de precieze inhoud van de Vlootwet (het aantal kruisers dat 

op stapel werd gezet bijvoorbeeld) omdat dat soort kennis te gedetailleerd is voor het centraal examen 

(oriëntatiekennis). De Vlootwet wordt in het kader van de hele context geplaatst, net als in het 

volgende voorbeeld: 
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Opdracht  

 

Bron  

 

Op 21 december 1895 schrijft de Duitse admiraal Alfred von Tirpitz aan een van zijn voorgangers. 

 

Tot 1866 was het zeer slecht gesteld met onze maritieme belangen. Zeehandel, exportindustrie, 

overzeese kolonies, zeevisserij, de Duitse cultuur overzee, de oorlogsvloot: voor zover het bestond, 

leed het een kwijnend bestaan. Deze toestand bestaat grotendeels nog steeds. Naar mijn mening zal 

Duitsland in de volgende eeuw snel haar positie als grootmacht verliezen, wanneer niet van nu af aan 

energiek, zonder tijdverlies en systematisch deze algemene maritieme belangen worden bevorderd. 

Niet in geringe mate ook daarom omdat in de nieuwe nationale opgave en het daarmee verbonden 

economische voordeel een krachtig medicijn tegen ontwikkelde en niet-ontwikkelde 

sociaaldemocraten ligt. 

  

Gebruik de bron 

 

In 1897 werd Von Tirpitz minister van marine. Een jaar later werd op zijn initiatief de Vlootwet 

aangenomen. Deze wet had verschillende doelen. 

 

3p Leg dat uit door: 

- aan te geven welk buitenlands politiek doel de Vlootwet diende en 

- aan de bron een argument te ontlenen dat de Vlootwet ook een binnenlands politiek doel diende. 
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Een juist antwoord bevat de volgende elementen: 

• In de buitenlandse politiek diende de Vlootwet het handhaven/versterken van Duitslands positie als 

grootmacht / de Weltpolitik, die erop was gericht van Duitsland een echte wereldmacht te maken 1 

• Uit de bron blijkt dat Von Tirpitz meent dat de bevordering van Duitslands maritieme belangen een 

nationale opgave zou vormen die, gekoppeld aan het economische voordeel, een medicijn zou zijn 

tegen de sociaaldemocraten (een binnenlands politieke doel) 2 
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Opdracht  (h, 2007,21 - 56) 

 

Bron  

 

Deze foto van rechters in toga uit de jaren 1933-1945 is gebruikt op een tentoonstelling over de 

naziperiode in Duitsland 

 
 

Toelichting 

Waarschijnlijk leggen de rechters hier de eed van trouw af aan Hitler, de leider van de Duitse  

nazipartij, de NSDAP. 

 

Drie uitspraken: 

1 Deze foto is geschikt om een aspect van de nazidictatuur in Duitsland te laten zien. 

2 Deze foto is niet geschikt voor dit doel, omdat deze foto geen betrouwbaar beeld geeft van de 

rechtspraak in nazi-Duitsland. 

3 Deze foto is niet geschikt voor dit doel, omdat deze foto niet representatief is voor de rechtspraak in 

nazi-Duitsland. 

 

6p Ondersteun elke uitspraak, telkens met één argument. 
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Antwoord 
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Opdracht (h, 2009, 16 - 57)       

 

Bron  

 

Viktoria Louise von Hohenzollern, de dochter van keizer Wilhelm II, schrijft in haar memoires over een 

gebeurtenis die zich afspeelt op 25 november 1914 in het Duitse hoofdkwartier in Charleville 

(Frankrijk) 

 

Vader sprak tijdens het eten over het nieuws van de ondergang van het Engelse slagschip Audacious, 

dat op een Duitse mijn was gelopen. Een van de aanwezigen merkte op, dat het maar een haar 

gescheeld had, of ook het passagierschip Oceanic, een van de Engelse zeereuzen, was op een mijn 

gelopen. Vader antwoordde: "God zij dank, is dat niet gebeurd." Toen hij zag dat zijn woorden zijn 

gesprekspartner verbaasden, ging de keizer rechtop zitten en zei met klem: "Denkt er altijd aan, mijne 

heren, dat ons zwaard onbezoedeld moet blijven. Wij voeren geen oorlog tegen vrouwen en kinderen. 

Wij zullen de oorlog fatsoenlijk voeren; het geeft niet wat de anderen doen. Houdt daar rekening mee." 

 

Gebruik de bron 

 

Uit dit fragment blijkt dat keizer Wilhelm een onrealistisch beeld geeft van de oorlogvoering in de 

twintigste eeuw. 

 

2p Toon dat aan. 
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Antwoord 
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Opdracht (h, 2009, 17 - 56)       

 

Gebruik de bron uit de vorige vraag 

 

Stel: je doet een onderzoek naar het lot van vrouwen en kinderen in de Eerste Wereldoorlog. Na 

bestudering kom je tot de conclusie dat deze bron niet betrouwbaar genoeg is en dat je beter andere 

bronnen kunt zoeken. 

 

4p Licht dit toe door: 

 

− uit te leggen waardoor deze bron niet betrouwbaar genoeg is en 

 

− (zonder bron) twee soorten primaire bronnen te noemen en per bron uit te leggen waarom die wel 

betrouwbaar genoeg zou zijn voor je onderzoek. 
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Antwoord 
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Opdracht (h, 2009, 19 -61) 

 

Bron 

 

Marie Nejar wordt in 1930 geboren in de Duitse havenstad Hamburg. Haar vader is een zeeman uit 

Afrika, haar moeder is Duits. Zij wordt opgevoed door haar Duitse grootmoeder. Zij vertelt uit haar 

herinneringen 

 

Eén gebeurtenis is mij echter nog goed bijgebleven. Het was kort voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog. Ik was erg ziek en dokter Blumenthal, onze joodse huisarts, werd erbij gehaald. In mijn 

koortsfantasie hoorde ik hoe hij zei: "Marie heeft roodvonk met complicaties. Haar huid laat helemaal 

los. Eigenlijk moet ze naar het ziekenhuis." 

"Wat bedoelt u met eigenlijk?" vroeg mijn oma onzeker. 

"Mevrouw Nejar, u hebt toch wel gehoord van de rassenwetten. Men zal uw kleinkind wel behandelen, 

maar het is bijna zeker dat men haar ook zal steriliseren, zodat ze als jonge vrouw geen kinderen kan 

krijgen. U kent toch de Wet tot bescherming van het Duitse bloed en de Duitse eer?" (...) 

"Daar komt niets van in", zei mijn oma boos. "Koeien mogen ze steriliseren, maar mijn kleindochter 

niet. Zij is toch geen vee! Is het niet mogelijk om haar thuis weer beter te maken?" 

"We kunnen het proberen", zei dokter Blumenthal. 

Vanaf dat moment kwam hij elke dag 's morgens en 's avonds, om mij te onderzoeken en de 

noodzakelijke medicijnen toe te dienen. Door zijn hulp werd ik weer gezond. 

Een paar maanden later was het bordje op zijn huisdeur met zijn naam en de spreekuren verdwenen. 

Wij wisten niet of dokter Blumenthal was opgehaald of dat hij nog net op tijd had kunnen emigreren, 

zoals veel joden in die tijd probeerden. Hij was er eenvoudigweg niet meer. Wij hoopten dat hij nog 

een van de schepen had kunnen nemen die, met joodse emigranten aan boord, van de aanlegsteiger 

naar zee vertrokken. 

 

Gebruik de bron 

 

Een interpretatie: 

 

Uit de herinneringen van Marie Nejar blijkt dat Duitsland kort voor de Tweede Wereldoorlog een 

nationaalsocialistische samenleving is. 

 
4p Leg dit uit voor twee aspecten van het nationaalsocialisme 
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Antwoord 

 

 

 

 


