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Leerlingen krijgen in ‘Levende grafiek’ een lijngrafiek of een diagram voorgeschoteld. Deze grafiek 

beslaat in vrijwel alle gevallen een grotere periode, zodat bepaalde ontwikkelingen visueel worden 

neergezet. Bij deze grafiek krijgen ze vervolgens een aantal uitspraken of gebeurtenissen. De leerlingen 

moeten deze, met argumenten op de juiste plaats in de grafiek plaatsen.  

De ‘Levende grafiek’ laat leerlingen: 

- het verband ontdekken tussen abstracte en concrete gebeurtenissen 

- argumenteren en redeneren 

- identificeren, classificeren, ordenen en relateren 

- voorkennis activeren en een beroep doen op algemene vaardigheden, zoals luisteren en 

inleven 

Onderwerp De historische context ‘Duitsland in Europa’ 

Specifiek de eerste deelvraag: Wat leidde tot de opkomst van het 

nationaalsocialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa (1918-

1945)? 

Activiteit Leerlingen plaatsen gebeurtenissen op de juiste plaats in een grafiek  

Tijdsduur De werkvorm duurt 50 minuten, inclusief nabespreken 

Beginsituatie Niveau: bovenbouw havo/vwo 

In de klas is de periode 1918-1945 in Duitsland behandeld 

Instrueren Wat: Aan de hand van verkiezingsuitslagen in de Weimarrepubliek en nazi-Duitsland 

probeer je een beeld te krijgen van de opkomst van de NSDAP en het veranderen 

van Duitsland in een totalitaire ideologie 

Hoe: jullie gaan gebeurtenissen koppelen aan jaartallen  

Waarom: zo krijg je meer kennis en begrip van de stof 

Uitvoeren Iedere leerling krijgt een instructie- en een invulblad. Laat de leerlingen in 

tweetallen aan de opdracht werken 

Nabespreken Wat: wat zijn de opvallende jaartallen en gebeurtenissen? Wat hebben we geleerd? 

Hoe: praat met leerlingen over hun aanpak. Hoe hebben ze het gedaan? Waarom 

op die manier? 

Waarom: vraag aan de leerlingen wat ze in de les hebben geleerd? Wat was er 

anders aan deze manier van werken? 

Literatuurverwijzingen:  

- Havekes, H. (red.), Geschiedenis doordacht: Actief Historisch Denken 2 (Boxmeer, 2005). 

- Fisher, P. (red.), Thinking Through History (Londen, 2000). 

- Vries, J. de (red.), Actief Historisch Denken: Opdrachten voor activerend geschiedenisonderwijs 

(Boxmeer, 2004). 

 
Deze werkvorm is volledig tot stand gekomen om geschiedenisdocenten te inspireren activerende didactiek toe te passen in 

hun lessen. Mocht u van mening zijn dat in deze specifieke werkvorm content gebruikt is waarover u copyright beschikt, kunt 

u zich wenden tot de beheerder van de website.  
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Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, en daarmee het einde van het bewind van keizer Wilhelm II 

in het Duitse keizerrijk, werd Duitsland een Republiek. Omdat het in Berlijn nog te onrustig was, werd 

deze uitgeroepen in Weimar, vandaar de Republiek van Weimar. Duitsland stond vanaf dat moment 

een turbulente periode te wachten: inflatie, groeiende ontevredenheid, economische steun, de 

opkomst van zowel rechts als links-extremistische partijen en het ontstaan van een dictatuur. Toch 

vonden er, zelfs tijdens die dictatuur, verkiezingen plaats. Aan de hand van de uitslag van 12 

verkiezingen (tussen 1919 en 1938) probeer je de geschiedenis van Duitsland tot aan de Tweede 

Wereldoorlog in kaart te brengen. Doorloop hiervoor de verschillende ronden. 

 

Ronde 1 

Bestudeer de grafiek die je krijgt van je docent. In de grafiek kunnen drie bestuursperioden worden 

onderscheiden: de Republiek van Weimar, het Duitse keizerrijk en nazi-Duitsland. Verdeel de grafiek 

in drieën en schrijf erboven de juiste benaming van Duitsland op dat moment. 

 

Ronde 2 

Bestudeer onderstaande uitspraken. De uitspraken kunnen gekoppeld worden aan staven in de 

staafdiagram. Plaats de juiste letter (zie de grafiek) achter de juiste uitspraak. 

 

Uitspraak  Letter (grafiek) 

1 Doordat de zittende rijkskanselier Von Papen de verkiezingsuitslag 

van eerder dat jaar niet vertrouwde (de NSDAP en communistische 

partij hadden wel erg veel zetels gewonnen), schreef hij nieuwe 

verkiezingen uit. De NSDAP verloor een deel van haar zetels, maar 

had nog altijd afdoende om Hitler de nieuwe rijkskanselier te maken. 

 

2 De economische wereldcrisis slaat ook over op Duitsland. De NSDAP 

besluit voor het eerst mee te doen met de Rijksdagverkiezingen en 

behaalt 107 van de 577 zetels. 

 

3 Met het aannemen van de Machtigingswet kreeg Hitler alle macht in 

handen. Tijdens deze verkiezingen waren alle politieke partijen, 

behalve de NSDAP, bij wet verboden. Ondanks dat 92 procent van de 

Duitse bevolking op Hitler stemde, waren er nog altijd 3,3 miljoen 

Duitsers die uit protest een ongeldig stembiljet inleverden. 

 

4 De Republiek van Weimar is tot stand gekomen uit een coalitie van 

de socialistische partij (SDP), de katholieke partij (Zentrum) en de 

liberale partij (DDP). De pasgeboren republiek had te maken met 

grote problemen en de steun vanuit de bevolking was minimaal. 

 

5 Door het Dawesplan ontving de Republiek economische steun van 

de Verenigde Staten. Tijdens de verkiezingen bleek dat de steun voor 

de coalitie die in 1919 aan de macht stond niet eerder weer zo groot 

was. De Duitser kreeg weer vertrouwen in de regering. 

 



6 Zes dagen na de Rijksdagbrand vonden er opnieuw verkiezingen 

plaats. Hitler wilde met zijn partij de absolute meerderheid behalen, 

want anders moest hij in een parlement samenwerken. De NSDAP 

behaalt echter alsnog niet de meerderheid.  

 

7 De Republiek van Weimar kreeg vanuit grote delen van de bevolking 

veel kritiek. Door het steeds populairder worden van de 

dolkstootlegende slaagde de coalitie die de eerdere verkiezingen 

had gewonnen niet meer om een meerderheid te behalen. 

 

8 Na de Anschluss (de inname van Oostenrijk) vonden er opnieuw 

verkiezingen plaats, zowel in Duitsland als in Oostenrijk. Bij de 

verkiezingen werden twee vragen gesteld: of de Duitser akkoord was 

met de alleenheerschappij van de NSDAP en of zij achter de inname 

van Oostenrijk stond. 99,1% van de bevolking stemde hiermee in. 

 

9 Terwijl de communistische partij (KPD) aan een opmars begint, blijft 

de oude Weimar-coalitie van 1919 ook bij deze verkiezingen veel 

stemmen krijgen. De economie draait goed. 

 

10 Economisch ging het slecht met de Republiek van Weimar. De 

regering kon de gevraagde herstelbetalingen uit het Verdrag van 

Versailles niet meer betalen. Het gevolg: Franse troepen bezetten 

het Roergebied om kolen, staal en machines weg te halen. 

 

11 Nadat Hitler het Rijnland had ingenomen, wat in strijd was met het 

Verdrag van Versailles, vonden er nieuwe verkiezingen plaats. In de 

periode daarnaartoe vloog de Graf Zepplin over Duitsland. Vanuit de 

zepplin werden propaganda-affiches naar beneden gegooid en werd 

propagandistische muziek gespeeld. 

 

12 Met deze verkiezingen slaagt de NSDAP erin om voor het eerst de 

grootste partij in de Rijksdag te worden, met 230 van de 608 zetels. 

 

 

 

Achtergrondinformatie partijen: 

NSDAP – Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij (met als leider Hitler) 

SPD – Socialistische Partij Duitsland (een gematigde linkse partij) 

KPD – Communistische Partij Duitsland (links extremistische partij, wilde niet samenwerken met SPD) 

DNVP – een kleine nationalistische partij 

Zentrum – een katholieke partij 
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Ronde 3 

Beantwoord vervolgens onderstaande vragen individueel. 

 

1. De liberalen, socialisten en katholieken behaalden in 1919 net voldoende stemmen om samen 

een coalitie te kunnen vormen. Bij geen een van de verkiezingen daarna is dat nog een keer 

gelukt. Noem drie problemen waar de Republiek van Weimar mee te maken kreeg.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Een historicus stelt: ‘economische opleving en depressie hebben de grote invloed gehad op de 

politiek en haar stabiliteit in de Republiek van Weimar’.  

2. Leg deze uitspraak uit door te verwijzen naar drie momenten in de grafiek (3 jaartallen en 

uitleg). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Bekijk de grafiek en de bijbehorende gebeurtenissen. Met de verkiezingen van 5 maart 1933 

verdwijnt de KPD uit de uitslagen. Leg dit uit. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Leg uit dat de Duitse verkiezingsuitslagen na maar 1933 niet langer meer betrouwbaar zijn. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebruik bron 1. 

Stel, je doet onderzoek naar de mening van de Oostenrijkse bevolking aangaande de Anschluss 

met het Duitse rijk in 1938 en vindt deze bron. Bij deze bron trek je twee conclusies:  

1. De bron trekt de betrouwbaarheid van het referendum in twijfel en  

2. De keuze van de Oostenrijkse man is, ondanks de uitslag, niet vanzelfsprekend 

representatief voor de mening van de algehele bevolking.  

 

5. Ondersteun beide conclusies telkens met een ander bronelement.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

bron 1 – een foto van een Oostenrijkse man die tijdens het referendum voor de Anschluss met Duitsland 

stemde.  

 

Toelichting:  

In het stemhokje hangt een poster met daarop afgebeeld het referendumblad. Er wordt hier gevraagd 

of Oostenrijkers voor of tegen een aansluiting met het Duitse rijk zijn. In totaal stemde 99,73% van de 

Oostenrijkse bevolking voor een aansluiting met Duitsland. 

 

Vertaling: 

‘Als u ‘JA’ wilt stemmen, zet dan een kruis in het rondje waarboven ‘JA’ staat!’.  
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