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1. Lees eerst de onderstaande tekst. 

 

Tekst: 

 

Düsseldorf, Duitsland in 1930 

 

Hannes (20 jaar oud) is de zoon van een man die een kleine 

fabriek bezit, die handgemaakte schoenen maakt. Op een dag 

ontmoet Hannes zijn vriend Gerd. Zij praten over de situatie 

in Duitsland en de naderende verkiezingen. Hannes zegt: ‘Het 

bedrijf van mijn vader staat op de rand van de afgrond. Sinds 

het einde van de oorlog gaat het slechter en slechter. Na het 

economisch slechte jaar van 1923 hadden wij weer even 

hoop, maar nu is het erger dan ooit. Ik weet niet hoe dit gaat 

aflopen. Nu heb ik nog een baan in mijn vaders bedrijf, maar 

als hij moet sluiten, weet ik niet waar ik moet gaan werken. 

Wij zijn altijd mensen met aanzien geweest en kijk ons nu.’ 

Gerd antwoordt: ‘Je hebt gelijk. Wat is er gebeurd met ons 

land? Kijk naar de huidige omstandigheden. Niemand heeft 

werk’. Hannes geeft antwoord: ‘Mijn vader zegt altijd dat wij 

beter af waren ten tijde van het Duitse Keizerrijk. Wat kunnen 

wij doen als ons land lijdt onder een crisis en de winnaars 

van de oorlog ons overal pijn doen? Onze huidige politici zijn 

niet daadkrachtig en doen ons geen goed. Het is tijd dat 

Duitsland wordt geregeerd door iemand die weet wat hij doet 

en die daadwerkelijk de leiding neemt. Bij de laatste 

verkiezingen stemde ik op de DNVP (een conservatieve en 

nationalistische politieke partij), maar ik weet niet of zij de 

juiste mensen zijn om ons land te redden.’  
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2. Maak nu de onderstaande opdracht. 

 
Je hebt een verhaal gelezen over Hannes. Nu ga je proberen de vraag te beantwoorden of Hannes kan 

stemmen op de politieke partij van Hitler: de NSDAP. 

 

Hieronder staan negen uitspraken.  

1. Lees de uitspraken eerst goed door.  

2. Verplaats je vervolgens in de situatie van Hannes.  

3. Bepaal ten slotte voor iedere uitspraak hoe goed deze verklaart of Hannes kan 

stemmen op de NSDAP.  

4. Geef dat aan door een kruisje in het juiste hokje te plaatsen.  

 
 Verklaart de uitspraak of Hannes kan 

stemmen op de NSDAP? 

Helemaal  

niet  

Meer niet 

dan wel  

Meer wel 

dan niet  

Helemaal 

wel  

1 Hij zal niet stemmen op de NSDAP. 

Niemand kan goedkeuren wat deze partij de 

wereld heeft aangedaan. 

    

2 In zijn situatie ziet hij alleen de nadelen van 

de democratie, daarom zou hij kunnen vallen 

voor de denkbeelden van de NSDAP. 

    

3 Als zoon van een zakenman, zal hij 

waarschijnlijk stemmen op een partij die 

ondernemers beschermt. Dit hoeft niet per se 

de NSDAP te zijn.  

    

4 Hannes heeft weinig ervaring met 

democratie. Hij is zich niet bewust van het 

risico dat de NSDAP met zich meebrengt. Hij 

zal dus waarschijnlijk stemmen op de 

NSDAP. 

    

5 Hij zal niet stemmen op de NSDAP. Hun 

denkbeelden zijn makkelijk te doorzien. Het 

is duidelijk dat deze partij een oorlog wil. 

    

6 Doordat zijn vaders bedrijf bijna failliet is, 

kan hij stemmen op een partij die kleine 

ondernemers beschermt. 

    

7 Hij zal inzien dat alleen in een democratie 

mensen kunnen meebeslissen over beleid. 

Daarom zal hij verstandig beslissen en dat 

betekent geen NSDAP.  

    

8 Volgens hem is Hitler een sterke leider. Hij 

zal niet te veel denken aan de bedreigingen 

die met de NSDAP gepaard gaan.  

    

9 Als lid van de burgerij zal hij graag 

terugwillen naar het Duitse Keizerrijk. Hier 

was zijn familie beter af. Hij zou dus kunnen 

stemmen op een antidemocratische partij.  

    

 

 


