Examentraining Duitsland 1871-1945
ANTWOORDBLAD

Antwoord vraag 1 maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
Hindenburgs plan stelt alle hulpbronnen/industrie/landbouw / het hele volk in dienst van de
oorlogvoering, waardoor zijn plan past bij een totale oorlog (wat kenmerkend is voor de
oorlogvoering in de twintigste eeuw).
Antwoord vraag 2 maximumscore 3
Kern van juist antwoord is:
• De appeasementpolitiek houdt de concessiepolitiek (of een omschrijving daarvan) (van GrootBrittannië en Frankrijk) aan Hitler/Duitsland in 1
• Dit gesprek toont aan dat Hitler gebiedsuitbreiding/Lebensraum in Oost-Europa wil 1
• Door met oorlog te dreigen probeert Hitler het Westen af te houden van ingrijpen (om zijn
expansie naar Oost-Europa te blokkeren) 1
Antwoord vraag 3 maximumscore 2
Kern van een juist antwoord is:
Het Duitse leger kan Polen makkelijker binnenvallen, omdat Hitler door de afspraken met de
Sovjet-Unie/Stalin / het Molotov-Ribbentroppact een tweefrontenoorlog had voorkomen / omdat de
Duitse inval door de Sovjet-Unie werd gedekt.
Antwoord vraag 4 maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Deze bron levert betrouwbare informatie voor een onderzoek naar de rol van de Verenigde
Staten, omdat dit het (geheime) verslag is van de consul / een Amerikaanse overheidsfunctionaris
die getraind is in het weergeven van belangwekkende informatie 1
• Je kunt twijfelen aan de betrouwbaarheid van de informatie uit deze bron, omdat de hoge
generaal belang kan hebben gehad bij het laten lekken van deze informatie / de mogelijke reactie
van de Verenigde Staten op het Duitse optreden wil peilen 1
Antwoord vraag 5 maximumscore 3
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• De nationaalsocialistische rassenleer: Himmler neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat er
meer kinderen van goed bloed (ariërs) geboren worden 1
• Het militaristische karakter van het nationaalsocialisme: Himmler noemt de soldaten dapper /
gaat ervan uit dat mannen bereid zijn te sterven voor hun land 1
• Het (één)leidersprincipe van het nationaalsocialisme: Himmler gaat uit van (onvoorwaardelijk)
geloof in de Führer 1
Opmerking
Alleen met een juiste verwijzing naar de bron wordt 1 scorepunt toegekend.
Antwoord vraag 6 maximumscore 4
Kern van een juist antwoord is:
• De tekenaar voorziet dat de Duitse eenheid tot stand komt door het militaire overwicht van
Pruisen 1
• wat blijkt uit het onderschrift / de verwijzing naar de Pickelhaube 1
• Deze voorspelling is uitgekomen, want de Duitse eenheid kwam tot stand (in 1871, na de
overwinning in de Frans-Duitse oorlog), met een hoofdrol voor het Pruisische leger 2
Opmerking
Alleen als de hoofdrol van Pruisen in de uitroeping van het keizerrijk wordt genoemd, worden 2
scorepunten toegekend.
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