
HISTORISCHE VAARDIGHEDEN 
 REPRESENTATIVITEIT TOETSEN 
 

Gedurende het bewind van Adolf Hitler over het Derde Rijk zijn er veel verschillende foto’s verschenen. 

Bij al deze foto’s kan je je echter afvragen of deze representatief zijn voor de algemene tendens in het 

Derde Rijk. Bestudeer de foto’s en geef aan: 

- of de foto volgens jou representatief is voor de situatie in het Derde Rijk onder het bewind van 

Adolf Hitler en; 

- om welke reden je dit vindt. 

Bron 1: Is de bron representatief voor de gehele Duitse bevolking in 1933? 

Bron 2: Is de bron representatief voor de gehele Duitse schooljeugd in 1938?; 

Bron 3: Is de bron representatief voor de situatie in Duitsland in 1938?; 

Bron 4: Is de bron representatief voor alle Duitse rechters in 1936? 

Bron 5: Is de bron representatief voor alle joden in Duitsland in 1941?; 

Bron 6: Is de bron representatief voor alle Nederlanders in 1941?; 

Bron 7: Is de bron representatief voor alle Duitsers in 1930?; 

Bron 8: Is de bron representatief voor alle joden in Europa in 1943? 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron 1 – Duitse christenen geven de Hitlergroet bij 
de synode van Wittenberg in september 1933 

Bron 2 – een foto uit 1938, gemaakt in 
Duitsland. Duitse kinderen lezen een anti-
joods schoolboek met de titel Der Giftpilz (de 
giftige paddenstoel). 

Bron 3 – een foto uit 1938, gemaakt in 
Duitsland. Joodse winkels worden tijdens 
de Kristallnacht verwoest. 

Bron 4 – een foto uit 1941, gemaakt in Nederland. Nederland 
werd door de Duitsers bezet in 1940. Er waren Nederlanders 
die ervoor kozen om zich bij de nazi’s te voegen. 
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Bron 6 – een foto, mogelijk uit 1936, gemaakt 
in Duitsland. Waarschijnlijk leggen rechters 
hier vrijwillig de eed van trouw af aan Hitler. 

Bron 5 – een foto, mogelijk uit 1941, gemaakt in Duitsland. 
De laatste joden die nog in Duitsland waren, moesten een 
jodenster dragen.  

Bron 7 – een foto uit 1930, gemaakt in 
Duitsland. Adolf Hitler staat hier samen met 
enkele nazi’s, nog enkele jaren voordat de 
NSDAP de grootste partij van Duitsland werd 

Bron 8 – een foto uit 1943, gemaakt in 
Nederland. Een groep joden was erin geslaagd 
een goed onderduikadres te vinden en zo de 
oorlog te overleven. 


