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Gebruik bron 1. 

Joseph Goebbels hield deze toespraak ten overstaande van een grote massa 

nationaalsocialisten in Berlijn waarmee hij het begin inluidde van de jaarlijks terugkerende 

‘Dawes-week’, een week waarin de NSDAP fel tegen het Dawes-plan protesteerde. De 

toespraak laat duidelijke nationaalsocialistische kenmerken zien. 

1 Leg uit: 

- zonder bron, om welke reden de NSDAP fel tegen het Dawes-plan was  

- met bron, welke twee kenmerken van het nationaalsocialisme terugkomen in de toespraak 

van Goebbels en 

- zonder bron, dat er na 1928 geen jaarlijks terugkerende Dawes-weken meer plaatsvonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern van een juist antwoord: 

- de NSDAP was fel tegen het Dawes-plan omdat ze geen Amerikaanse 

inmenging wilde / niet afhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten / 

door de economische steun de populariteit van de NSDAP terug zou 

lopen 
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- twee kenmerken van de NSDAP die in de toespraak van Goebbels 

terugkomen zijn (twee van de volgende): 

- tegen de democratie (neppe democratie / anti-parlementaire partij) 

- verheerlijken van geweld (marcheren door de marmeren gangen van 

het parlement) 

- tegen het communisme (tegen de bedreiging van de rode massa 

ingaan) 
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bron 1 – een toespraak van nazi-partijlid Joseph Goebbels in 1928: 

 

‘We zijn een anti-parlementaire partij en daarmee tegen de grondwet van de Republiek van 

Weimar. We zijn ook tegen een neppe democratie. Wij weigeren in te stemmen met gratis 

treinkaartjes en salarissen voor mensen die dat niet verdienen. […]  

Maar waarom willen we dan zo graag de verkiezingen winnen en in de Rijksdag plaatsnemen? 

Alleen via de democratie krijgen we onze zin! Wij smeken niet om stemmen. Wij eisen 

overtuiging en passie! Wij zullen marcheren in deze marmeren gangen van het parlement. 

We willen niet bij deze hoop mest horen, wij willen het uit het parlement scheppen. Duitsland 

verdient dat. […] Is de Rijksdag het begin van een samenwerking met het parlement? Denk je 

nou echt dat wij, na al die honderden of duizenden keren dat wij tegenover jullie stonden en 

predikten over een nieuw Duitsland, dat na al die keren wij zijn bedreigd door de rode massa1, 

wij onze wapens neerleggen en kiezen voor gratis treinkaartjes?’ 

 
noot 1 verwijzend naar socialisten en communisten 



- na 1929 vonden er geen jaarlijkse Dawes-weken meer plaats omdat 

door de economische wereldcrisis de Verenigde Staten haar Dawes-

leningen stopzette 
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Twee gebeurtenissen: 

1. In december 1988 besloot Sovjetleider Gorbatsjov tot het terugroepen van alle 

Sovjetsoldaten uit de DDR. 

2. In september 1989 deed de Engelse minister-president Margaret Thatcher het verzoek aan 

Gorbatsjov om de Sovjetsoldaten in de DDR gestationeerd te laten.  

De houding van Thatcher staat symbool voor de veranderende situatie in Europa.  

2 Leg uit: 

- op welke manier de politieke situatie in Europa aan het veranderen was en  

- welke zorgen Thatcher hier blijkbaar over had.  

 

Voorbeeld van een juist antwoord: 

Door het terugtrekken van Sovjetsoldaten uit onder andere de DDR groeide de 

weerstand tegen de bestaande communistische overheersing / groeide de behoefte 

aan de Duitse eenwording 

waar Thatcher bang voor was en om die reden het verzoek indiende om de 

Sovjetsoldaten in de DDR te laten blijven  
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