Examentraining Duitsland
BRONNENSTRATEGIE

bron 1
In 1916 wil de chef van de Duitse generale staf, Von Hindenburg, een aantal wetten invoeren. Hij
zegt over zijn plan:
Wij kunnen deze oorlog alleen winnen als we het leger voorzien van genoeg militaire middelen zodat het
op gelijke sterkte blijft met onze tegenstanders. En als we ervoor zorgen dat er genoeg voedsel is voor ons
hele volk. Omdat onze vijanden meer natuurlijke hulpbronnen hebben, is dit doel alleen haalbaar als al de
natuurlijke hulpbronnen in dit land en alles wat industrie en landbouw kunnen produceren exclusief wordt
ingezet voor de oorlog. Dit kan worden bereikt als het Duitse volk zich volledig in dienst van het vaderland
stelt. Alle bedenkingen moeten aan de kant worden gezet, zij mogen geen rol spelen in de strijd om het
voortbestaan van onze staat, de strijd om onafhankelijkheid, welvaart en de toekomst van ons volk. Na een
overwinning zal onze economie bloeien in vredestijd. Vasthouden aan een vredes- economie zal ons niets
brengen als we de oorlog verliezen. We zullen uit de geschiedenis verdwijnen en gedoemd zijn tot een
complete economische afhankelijkheid.

Vraag 1
Gebruik bron 1.
Het plan van Von Hindenburg is kenmerkend voor de oorlogvoering in de twintigste eeuw.
Leg dit uit.
Antwoord (probeer eerst nu zelf een antwoord te geven). Op de achterkant van je blad kun je je
antwoord controleren.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
De strategie in het kort:
1. Bron lezen
Uit welke tijd stamt de bron?
Wie is de spreker in de bron?
Waarover gaat de bron?
2. Vraag beantwoorden
Ik zie… Ik weet… Dus…

© meneervanempel.nl

De strategie
Drie stappen voordat je de vraag beantwoord (bestudeer eerst de bron):
1. Uit welke tijd stamt de bron?
2. Wie is de spreker?
3. Waarover gaat de bron?
bron 1
In 1916 wil de chef van de Duitse generale staf, Von Hindenburg, een aantal wetten invoeren. Hij
zegt over zijn plan:
Wij kunnen deze oorlog alleen winnen als we het leger voorzien van genoeg militaire middelen zodat het
op gelijke sterkte blijft met onze tegenstanders. En als we ervoor zorgen dat er genoeg voedsel is voor ons
hele volk. Omdat onze vijanden meer natuurlijke hulpbronnen hebben, is dit doel alleen haalbaar als al de
natuurlijke hulpbronnen in dit land en alles wat industrie en landbouw kunnen produceren exclusief wordt
ingezet voor de oorlog. Dit kan worden bereikt als het Duitse volk zich volledig in dienst van het vaderland
stelt. Alle bedenkingen moeten aan de kant worden gezet, zij mogen geen rol spelen in de strijd om het
voortbestaan van onze staat, de strijd om onafhankelijkheid, welvaart en de toekomst van ons volk. Na een
overwinning zal onze economie bloeien in vredestijd. Vasthouden aan een vredes- economie zal ons niets
brengen als we de oorlog verliezen. We zullen uit de geschiedenis verdwijnen en gedoemd zijn tot een
complete economische afhankelijkheid.

Antwoorden op de stappen
1. 1916 (Eerste Wereldoorlog)
2. Von Hindenburg (Duitse generale staf)
3. Von Hindenburg wil alle natuurlijke hulpbronnen, industrie en landbouw gebruiken voor de
oorlog.
Drie stappen om de vraag te beantwoorden:
Vraag 1
Gebruik bron 1.
Het plan van Von Hindenburg is kenmerkend voor de oorlogvoering in de twintigste eeuw.
Leg dit uit.
Stappenplan

Extra uitleg

Ik zie…
dat Von Hindenburg alle natuurlijke hulpbronnen,
industrie en landbouw wil gebruiken voor de oorlog
(Eerste Wereldoorlog).

Ik zie in de bron. Dit is wat je net in het stappenplan
hierboven hebt gevonden.

Ik weet…
dat zowel soldaten als burgers betrokken werden in
een totale oorlog.

Wat heb ik geleerd? Wat staat er in het boek?
Bladzijde 36/37: Dit was een ‘totale oorlog’, waarbij
zowel soldaten als burgers betrokken waren.

Dus…
is Von Hindenburgs plan kenmerkend voor de
oorlogvoering in de twintigste eeuw.

Bekijk nog eens de vraag en trek een conclusie.

Antwoord:
Ik zie dat Von Hindenburg alle natuurlijke hulpbronnen, industrie en landbouw wil gebruiken voor
de oorlog (Eerste Wereldoorlog). Ik weet dat zowel soldaten als burgers betrokken werden in een
totale oorlog. Dus is Von Hindenburgs plan kenmerkend voor de oorlogvoering in de twintigste
eeuw.
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