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Kun je leren van 

de Geschiedenis? 
 

In de media en politieke debatten worden er veelvuldig 

parallellen tussen het heden en het verleden getrokken 

en de Tweede Wereldoorlog is wat dat betreft een 

populair thema. In veel gevallen dient de analogie om 

het publiek te waarschuwen: om mensen te laten leren 

van de geschiedenis en herhaling ervan te voorkomen. 

Maar kan dat wel? Om deze vraag te beantwoorden 

gaan we aan de hand van drie voorbeelden de 

(on)mogelijkheden van de historische analogie 

onderzoeken: 

 
1. Is het terecht dat Donald Trump met Hitler vergeleken wordt? 

2. Is het zinvol dat Donald Trump met Hitler vergeleken wordt? 

3. Kun je een derde wereldoorlog voorspellen en zodoende voorkomen? 
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Docentenhandleiding lessenserie ‘Hitler versus Trump’ 
  
Hoofdvraag:  Is het terecht dat Donald Trump met Hitler vergeleken wordt? 
  
Tijdsduur: Vier lessen van 50 minuten 
  
Niveau: De lessenserie is gemaakt voor 3vwo, maar zou in de bovenbouw van het vwo ook 

uitgevoerd kunnen worden. 
  
Doelen:  Kennis: de leerlingen kunnen verschillende politieke ideologieën en politieke 

bestuursvormen van elkaar onderscheiden. 
 Vaardigheden: de leerlingen kunnen politieke uitspraken en doeleinden 

onderverdelen in verschillende categorieën (buitenlandse zaken / binnenlandse 
zaken: politiek, militair, economisch, sociaal, religieus, milieu ect.) en 
daaropvolgend dezelfde uitspraken en doeleinden koppelen aan bestaande  
politieke ideologieën en politieke bestuursvormen (toepassen van kennis).   

 Inzicht: door de leerlingen in verschillende rondes te confronteren met nieuwe 
informatie die nieuw licht op de onderzoeksvraag werpt en door leerlingen te 
confronteren met verschillende conclusies die op dezelfde informatie gebaseerd 
zijn, ontwikkelen de leerlingen inzicht in de rol van selectie en interpretatie in 
het duiden van zowel het verleden als het heden.  

 Inzicht: door de leerlingen te laten nadenken over de achtergronden en de 
motivatie die achter bepaalde uitspraken of politieke doeleinden schuilgaan en te 
laten nadenken over alles wat we (nog) niet weten, ontwikkelen de leerlingen 
inzicht in het belang van context en de (on)mogelijkheid van de historische 
analogie. 

  
Werkwijze: De leerlingen lezen zelfstandig alle informatie door, maar het constateren, 

categoriseren etc. doen zij in tweetallen. Het vormen en beargumenteren van hun 
mening doen de leerlingen vervolgens weer individueel. 

Eindopdracht: De leerlingen schrijven een opstel van minstens 700 woorden waarin zij antwoord 
geven op de vraag ‘Is het terecht dat Donald Trump met Hitler vergeleken wordt?’  

  
Benodigdheden 
&voorbereiding:  

 De docent gaat na elke ronde na hoeveel leerlingen vinden dat de vergelijking 
‘Trump = Hitler’ terecht is en hoeveel leerlingen de vergelijking onterecht vinden 
en verwerkt de uitslag voor de volgende les in een grafiek. 

 Voor ronde 1 moet het stencil ‘Politieke uitspraken en doeleinden van Trump’ en 
het bijbehorende werkblad voor alle leerlingen gekopieerd worden. 

 Voor ronde 2 moet het stencil ‘Uitspraken en politieke doeleinden van Hitler’ en 
het bijbehorende werkblad voor alle leerlingen gekopieerd worden. 

 Voor ronde 3 krijgen de leerlingen in tweetallen de extra bijlage en in A3-formaat 
het stencil met verschillende bestuursvormen en politieke stromingen. 

 Voor de laatste les moet de docent een Mentimeter aanmaken waar de leerlingen 
voor zowel Trump als Hitler drie begrippen kunnen sturen die de politiek en het 
type leiderschap van beide politici het best omschrijven. 

 Voor de laatste les is een smartboard en een internetverbinding noodzakelijk. 
 Voor de laatste les hebben de leerlingen hun smartphone en wifi nodig.  

  
Les 1 (Ronde 1):  1. De docent introduceert met tal van krantenkoppen en spotprenten het voorbeeld 

‘Trump is Hitler’ en stelt de vraag: Is het terecht dat Trump met Hitler vergeleken 
wordt?  

2. De docent inventariseert de (voorbarige) conclusies van de leerlingen en laat de 
leerlingen hun antwoord  kort beargumenteren. 

3. Ronde 1. De docent geeft de leerlingen informatie over politieke uitspraken en 
doeleinden van Trump en laat de leerlingen naar aanleiding hiervan weer een 
conclusie trekken.  

4. De docent inventariseert hoeveel leerlingen hun conclusie veranderd/bijgesteld 
hebben en indien relevant: waarom ze hun conclusie veranderd hebben. 
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Les 2 (Ronde 2) 1. De docent blikt kort terug op ronde 1 en de stemmingsuitslag die op deze ronde 

volgde. 
2. Ronde 2. De docent geeft de leerlingen nu ook informatie over politieke 

uitspraken en doeleinden van Hitler en laat de leerlingen deze informatie 
vergelijken met de informatie die ze hebben gekregen over Trump: welke 
overeenkomsten en welke verschillen constateren de leerlingen? 

3. De docent laat de leerlingen eerst de informatie lezen en vraagt ze daarna hoe ze 
deze opdracht gaan aanpakken: hoe kom je tot een zinvolle vergelijking van de 
uitspraken en doeleinden? Op basis van welke categorieën kunnen de bronnen 
geordend worden.  

4. De docent deelt aan enkele groepjes die moeilijk op gang komen het extra 
werkblad uit. 

5. De docent vraagt aan de klas welke verschillen en welke overeenkomsten de 
leerlingen geconstateerd hebben en laat de leerlingen op elkaar reageren. Ook 
vraagt de docent welke informatie de leerlingen nog missen. 

6. De docent inventariseert hoeveel leerlingen hun conclusie veranderd/bijgesteld 
hebben en indien relevant: waarom ze hun conclusie veranderd hebben. 

 
Les 3 (Ronde 3) 1. De docent blikt kort terug op ronde 1 en 2 en de stemmingsuitslagen die op deze 

rondes volgden. 
2. Ronde 3. De docent geeft de leerlingen een stencil met daarop verschillende 

bestuursstijlen en politieke ideologieën. De leerlingen gaan in tweetallen bepalen 
welke begrippen volgens hen van toepassing zijn op Trump en welke begrippen 
van toepassing zijn op Hitler.  

3. Individueel kiezen de leerlingen per politicus 5 begrippen die zij het meest 
geschikt vinden om de politicus (de stijl en het gedachtegoed) te beschrijven. 

4. De docent presenteert met Mentimeter aan de leerlingen de vragen ‘Welke 
begrippen omschrijven de politieke stijl en ideeën van Hitler het best?’ en ‘Welke 
begrippen omschrijven de politieke stijl en ideeën van Trump het best?’. De 
leerlingen loggen met hun telefoon in en versturen vervolgens elk de vijf 
begrippen die zij voor Hitler hadden gekozen en de vijf begrippen die zij voor 
Trump hadden gekozen. Per politicus verschijnt er nu op het bord een 
‘woordwolk’ die laat zien welke begrippen het meest gekozen zijn (deze 
begrippen worden steeds groter) en de begrippen die het minst gekozen zijn 
(deze begrippen blijven klein).  

5. De docent inventariseert hoeveel leerlingen hun conclusie veranderd/bijgesteld 
hebben en indien relevant: waarom ze hun conclusie veranderd hebben. 
    

Les 4 (Ronde 4) 1. De docent blikt kort terug op ronde 1, 2 en 3 en bespreekt de uitslag van 
Mentimeter en legt hierbij de nadruk op de meest opvallende overeenkomsten 
(als die er zijn) en de meest opvallende verschillen (als die er zijn). Om de 
leerlingen nog eens te laten reflecteren op de begrippen die ze gekozen hebben, 
zet de docent een aantal begrippen die gekozen zijn naast begrippen die erop 
lijken (zoals demagoog en populist of socialist, sociaalliberaal en communist) 
tegenover elkaar en kijkt of de leerlingen bij hun keuze blijven. 

2. Ronde 4. De leerlingen gaan na of ze voldoende informatie hebben gekregen om 
de vraag te beantwoorden. Zo niet: de leerlingen zoeken extra informatie en gaan 
dan aan hun opstel beginnen of ze schrijven een opstel over de informatie die 
ontbrak en waarom die informatie relevant is om de vraag te beantwoorden. Als 
ze wel vinden dat ze voldoende informatie hebben, beginnen ze aan het opstel. 

 1. De leerlingen krijgen van de docent een inleverdeadline voor het opstel. 
  
Vervolg: De docent evalueert kort met de leerlingen de doelen van de lessenserie en wat de 

leerlingen daadwerkelijk geleerd hebben. 
De docent kijkt de opstellen na en geeft de leerlingen feedback 
De docent introduceert de vraag ‘Is het zinvol om Trump met Hitler te vergelijken?’ 
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Is het terecht dat Trump met Hitler vergeleken wordt? 

   

 

 

Onderzoeken = constateren, controleren, definiëren, categoriseren, interpreteren en concluderen. 
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Politieke uitspraken en agendapunten van Trump 

   

   

     

   

    

   

1. Na zijn verkiezingsoverwinning sprak Trump verzoenende 

woorden. Hij onderstreepte het belang van goede relaties met 

het buitenland, maar ‘het Amerikaanse belang staat voorop’. Hij 

gaf aan miljoenen werklozen aan werk te helpen door de 

infrastructuur te herbouwen. Ook voor Clinton had Trump 

louter verzoenende woorden: Trump zei dat de Democraat over 

een lange periode hard heeft gewerkt en dat ‘we een grote 

schuld aan dankbaarheid’ bij haar hebben (tijdens de campagne 

wilde hij haar vervolgens wegens landverraad). 

2. In de jaren negentig 

steunde Donald 

Trump strengere 

wapenwetgeving van 

president Clinton, die 

een verbod op zware 

aanvalswapens 

instelde. 

3. Trump wil alle overheidsuitgaven aan schone energie opschorten, 

wetgeving tegen CO2-uitstoot terugdraaien en de EPA (die het 

klimaat bewaakt) opheffen. Hij wil kolen en schalieolie ruim baan 

geven en wetgeving om groene energie te stimuleren schrappen. 

 

 

4. Trump  pleit voor het creëren 

van meer werk voor de 

Amerikanen en pleit voor minder 

belasting voor de burgers. 

5. Trump is voorstander van een sterke 

landsverdediging. De beveiliging van de 

Amerikaanse grenzen is ook één van de 

belangrijke standpunten van Trump. Zo 

wil hij de grensafscheiding tussen 

Mexico en de V.S. in de vorm van een 

muur voltooien en Mexico hiervoor 

laten betalen. 

 

6. Donald Trump 

noemt zichzelf "pro-

life" en wil abortus 

alleen toestaan voor 

slachtoffers van 

verkrachting en 

incest, of als het 

leven van de moeder 

in gevaar is. 

 

7. Trump noemt 
alle moslims 
extremistisch. “Ik 
denk dat de 
islam ons haat. 
Er is een 
ongelooflijke 
haat tegen ons.” 

 

8. Trump over Mexicaanse immigranten: 
“Het zijn allemaal drugshandelaren, 
criminelen en verkrachters.” 

 

9. Na de schietpartij in San Bernardino 
stelde Trump: “Er mag geen enkele moslim 
meer worden toegelaten in de VS.” 

 
10. Om terroristen aan te pakken, 
moeten er zwaardere vormen van 
martelen worden ingevoerd dan 
waterboarding, vindt Trump: “We 
moeten ook de families van 
verdachte terroristen bombarderen 
om ze tot bekentenissen te dwingen.” 

 

11. Trump stelt dat grote  
verzekerings-, farmaceutische- en 
oliebedrijven de politiek beheersen 
met hun campagnebijdragen. Hij 
wil deze industrieën dwarsbomen 
door o.a. meer concurrentie in deze 
sectoren te stimuleren. 

 

12. Trump vindt 

dat werkende 

ouders meer 

ondersteund 

moeten worden 

met kinder-

opvang 

13. In 1999 noemde 

Trump zichzelf een 

voorstander van het 

recht op abortus. 

14. Trump wil een 

importtarief van 35% 

invoeren voor Amerikaanse 

bedrijven die in het 

buitenland produceren. 

15. Trump zei in 2016 dat Amerikanen het 

recht om zichzelf te kunnen verdedigen 

niet ontnomen mag worden, en dat iedere 

burger een wapen zou mogen dragen. 
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16. Trump heeft beloofd dat hij Medicare en Medicaid, die in gratis zorg voorzien voor 

bejaarden en mensen met een laag inkomen, zal beschermen tegen bezuinigingen. 

Bovendien wil hij het liefst Obamacare vervangen door een systeem dat meer lijkt op 

de nationale gezondheidsstelsels in Canada en Schotland, waar de patiënten 

nagenoeg niets hoeven te betalen voor medische zorg. 

17. Trump heeft gesuggereerd dat er 

een landelijke databank moet komen 

waarin Amerikaanse moslims zich 

verplicht moeten registreren. Ook wil 

hij de naar schatting elf miljoen 

illegale immigranten deporteren. 

18. Trump beloofde dat de 

oliebronnen die nu in 

handen van IS zijn door 

dat Amerikaanse 

grondtroepen terug- 

veroverd zouden worden. 

19. Trump wil 

alleen militair 

ingrijpen als het 

Amerikaanse 

belang direct 

bedreigd wordt. 

20. Volgens Trump is 

de huidige NAVO een 

slechte deal, waarbij 

de VS betalen voor 

Europeanen die hun 

eigen defensie niet 

serieus nemen. 

 

21. Trump is van plan om flink te 

investeren in defensie, hij wil het 

leger en de marine gaan uitbreiden. 

Niet alleen met meer wapens en 

schepen, maar ook met meer 

militairen en mariniers. Daarnaast 

beloofde Trump ook meer geld te 

investeren in het bestrijden van 

terrorisme en cybercriminaliteit. 

22. Trump wil de inkomsten-

belasting voor 75 miljoen 

huishoudens met een lager 

inkomen dan 25.000 dollar 

(voor singles) of 50.000 dollar 

(voor getrouwde stellen) 

afschaffen. 

 

 23. Trump gelooft niet dat het zin heeft 

miljarden uit te geven aan oorlogen in Irak of 

Afghanistan, omdat er in die landen weinig 

verbetert. Zijn oplossing is een terugtrekking, 

waarna er een nieuwe natuurlijke 

machtsbalans in de regio kan ontstaan." 

24.Tijdens een toespraak over bomaanslagen in 

New York en New Jersey suggereerde Donald 

Trump in september 2016 dat de persvrijheid 

verhindert dat de politie auteurs van instructies 

voor het maken van een bom kan arresteren. 

 
25. Trump wil de inkomstenbelasting gaan 

verlagen, door het aantal belastingschijven 

van zeven terug te brengen naar drie. De 

schijven worden dan 12%, 25% en 33%, 

voorheen was het hoogste tarief 39,6%. 

Ook wil hij bedrijven minder belasting 

laten betalen, de winstbelasting voor 

bedrijven moet van 35% naar 15% gaan. 

26. Tijdens de presidentsverkiezingen heeft 

Trump  journalisten die nieuws brachten over 

zijn campagne op de zwarte lijst gezet, 

buiten gegooid, publiekelijk belachelijk 

gemaakt / zwart gemaakt of de toegang tot 

zijn bijeenkomsten geweigerd. Trump 

suggereerde ook dat het makkelijker moet 

zijn om processen wegens laster aan te 

spannen tegen nieuwsorganisaties.   

27. In december van 2016 zei 

Trump dat delen van het 

internet "gesloten" moeten 

worden. "Iemand gaat zeggen, 

'oh vrijheid van meningsuiting, 

vrijheid van meningsuiting'. Dat 

zijn domme mensen. We 

hebben veel domme mensen." 

 

28. Trump zegt voor internationale vrijhandel 

te zijn, maar keert zich tegen 'slecht 

uitonderhandelde' handelsovereenkomsten. 

Ook wil hij importtarieven om de 

Amerikaanse markt te beschermen tegen 

landen als China, Japan en Mexico die hun 

valuta laag houden waardoor hun lonen lager 

zijn en hun producten goedkoper zijn. 

 29. Trump 

bekritiseert alle 

overheidsuitgaven 

die hij duidt als 

verspilling, ook op 

het gebied van 

defensie. 

http://www.washingtonexaminer.com/trump-praises-canadian-healthcare/article/2569756


Lessenserie ‘Actuele Geschiedenis’ 

 

© Renée ten Cate 
 

Ronde 1: 

Wat is jullie eerste ingeving: is het terecht of onterecht dat Donald Trump 

wordt afgeschilderd als een politieke gelijke van Adolf Hitler? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Door welke politieke ideeën en uitspraken voelen jullie je gesterkt in jullie 

eerste ingeving en door welke ideeën en uitspraken gaan jullie twijfelen 

aan jullie eerste ingeving? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Missen jullie nog informatie? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
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Politieke uitspraken en agendapunten van Hitler 

   

   

     

   

   

1. Hitler schreef dat Joden veel belangrijke 

posities bekleedden in de financiële wereld 

en hierdoor veel macht hadden. Achter de 

schermen zouden ‘de Joden’ (Hitler schreef 

vooral over hen als groep, alsof Joden 

gezamenlijk in het geheim één vijandig doel 

voor ogen hadden) ook proberen de politiek 

naar de hand te zetten. De macht grijpen 

deden Joden volgens Hitler heel geniepig 

en gelijkmatig. 

2. Over de Joden schreef Hitler in Mein Kampf 

o.a.: “Het is een ras, een volk zonder land: ze 

zijn overal, ze leven verspreid als ras midden 

tussen andere rassen, als staat midden tussen 

andere staten, ze leven er niet ‘gewoon’, maar 

altijd als parasiet in het lichaam van andere 

volkeren.” Joden waren er volgens Hitler vooral 

op uit andere volkeren te ondermijnen: “Zo 

streeft de jood naar de wereldheerschappij.” 

 
 3. Hitler stelde dat de kracht van 

een volk werd bepaald door bloed. 

Daarom moest het Duitse volk 

‘zuiver’ blijven. Voorkomen moest 

worden dat Arisch bloed vermengd 

werd met bloed van andere 

volkeren en vermenging met ‘joods 

bloed’ was helemaal uit den boze. 

 

4. Hitler wist veel mensen te charmeren, maar trok wel 

steeds aan de touwtjes. Zodra hem kritische vragen 

werden gesteld, viel hij uit zijn rol. Henriëtte von 

Schirach, de vrouw van Hitler-Jugendleider Baldur von 

Schirach, stelde in 1943 de Jodenvervolging ter 

discussie. Hitler werd woedend en nodigde haar nooit 

meer uit. Hitler kon beleefd, innemend en loyaal zijn, 

maar alleen op eigen voorwaarden. 

5. Hitler beweerde in Mein Kampf dat 
Joden de Eerste Wereldoorlog hadden 
uitgelokt en stelde dat het Arische volk 
de joden al ruim vóór 1918 “te grazen 
had moeten nemen: “Had men aan het 
begin van deze oorlog maar één keer 
twaalf- of vijftienduizend van deze 
hebreeuwse volksbedervers op gifgas 
getrakteerd (…) dan was het offer van 
miljoenen Duitsers aan het front niet 
tevergeefs geweest.” 

 

6. Duitsland moest, 
zo betoogde Hitler in 
Mein Kampf, nieuw 
Lebensraum (Oost-
Europa) veroveren 
anders zou het land 
ten onder gaan aan 
de lasten van het 
Versailles-verdrag.  

 

7. Het motto 

van Hitlers 

partij luidde: 

'Jij bent niets, 

je volk is 

alles'. 

8. Nationaalsocialisten zijn tegen vrijheid 

en democratie. Wanneer er allemaal 

verschillende partijen zijn met hun eigen 

ideeën dan krijg je maar chaos. Het volk 

moet worden geleid door één partij (vaak 

'beweging' genoemd) en één leider. 

9. Hitler wilde alle financiële en 

economische banden met het buitenland 

zoveel als mogelijk afbreken. Deze banden 

zouden namelijk geleid hebben tot 

afhankelijkheid van het 'internationale 

Joodse bankwezen'. 

10. In 1923 zegt de baas van de 

staalindustrie Stinnes tegen de 

Amerikaanse ambassadeur: "We 

moeten een dictator vinden die de 

macht heeft om alles te doen wat 

nodig is. Deze man moet de taal van 

het volk spreken en zelf een burger 

zijn" 

11. Het Deutsche Arbeitsfront, of DAF, was de 

vakbondsorganisatie die door de Nazi's werd opgericht. 

Het was een organisatie waar werknemers en werkgevers 

hun wederzijdse belangen konden uitwisselen. De 

organisatie bestreed naar eigen zeggen kapitalisme, 

liberalisme, en communisme, maar het DAF gaf wel  

openlijk de voorkeur aan grote genationaliseerde 

bedrijven boven particuliere ondernemingen. 
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12. Onder Hitler was er een 

verborgen nationalisatie van de 

industrie: private ondernemingen 

werden ontmoedigd door 

gigantische belastingen (tot 98% op 

de winsten!), terwijl grote bedrijven 

werden geïnfiltreerd door politiek. 

 

13. De Sturmabteilung (de SA) was een door Adolf 

Hitler in 1921 opgerichte beschermingsdienst 

(knokploeg) met in eerste instantie de taak om 

partijvergaderingen van de NSDAP te beschermen 

tegen politieke tegenstanders en met als 

neventaak het intimideren van politieke 

tegenstanders. 

14. De economische plannen van Hitler bleven 

vaag; er was sprake van stimulering van het 

privé-initiatief, de erkenning van het eigendom 

en ook de vereenvoudiging en verlaging van de 

belastingen. Hitler wilde verder de ‘redding van 

de Duitse boeren en de ‘heropname van het 

werklozenleger’ in het productieproces. 

15. Na de verkiezingen van november 1932 

suggereerde Hitler in een gesprek met 

president Hindenburg dat een machtigingswet 

een einde zou kunnen maken aan de 

onbestuurbaarheid van het land. Het parlement 

zou daarmee afzien van zijn macht en de 

regering meer volmachten geven. 

16. De ochtend na de brand in de Rijksdag (28 feb) kwam 

Hitler met een noodverordening. Deze verordening maakte de 

oppositie volledig monddood. Onder beschuldiging van 

medeplichtigheid werden duizenden politiek tegenstanders – 

in hoofdzaak communisten, socialisten en links-liberalen – 

gevangengenomen en vaak onder erbarmelijke 

omstandigheden door de SA opgesloten in ‘wilde 

concentratiekampen’ – leegstaande fabrieken en andere 

gebouwen waarin de SA tegenstanders interneerde. 

17. Op 4 februari 1933, 

toen Hitler in een 

conservatief kabinet 

rijkskanselier was, werd er 

een noodverordening 

uitgevaardigd: de vrijheid 

van vereniging en pers 

werden afgeschaft. 

 

18. Hitler wilde betere huisvesting voor de 

arbeiders, modernisering van de industrie 

en de opbouw van een stelsel van sociale 

zekerheid, waarbij hij korte metten maakte 

met de privileges van de gevestigde klasse 

(Ian Kershaw, biograaf Adolf Hitler) 

 

19. Hitler was een overtuigd vegetariër en het 

naziregime vaardigde tal van wetten uit om het 

dierenwelzijn te verbeteren: zelfs vissen moesten op 

humane wijze gedood worden. Er kwamen wetten 

om diersoorten te beschermen en de jacht aan 

banden te leggen. Ook ontbossing werd tegengegaan 

en bij de snelwegaanleg moest rekening worden 

gehouden met inheemse plantensoorten. 

 

20. In zijn rede na de brand in de 

Rijksdag benadrukte Hitler dat de 

regering naar ontwapening, vrede en 

vriendschappelijke betrekkingen 

streefde en hij zou er alles aan doen om 

de vier grootmachten (Eng., Fr., It. en 

Dui.) tot nauwere samenwerking te 

bewegen en wilde ook met de Sovjet 

Unie vriendschappelijke betrekkingen.  

21. Hitler had zelf weinig interesse in economie 

en benoemde daarom de democratische 

voorzitter van de Rijksbank, Hjalmar Schacht, tot 

economieminister in zijn vooroorlogse 

regering. Schacht ging verder met het 

economiebeleid dat al onder Weimar begonnen 

was, geïnspireerd door Keynes: grote openbare 

werken om de werkloosheid terug te dringen, 

lage rente door de munt los te koppelen van de 

goudstandaard, maken van overheidsschulden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Ronde 2: 

Hitler versus Trump: welke overeenkomsten constateren jullie? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Hitler versus Trump: welke verschillen constateren jullie? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Missen jullie nog informatie? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
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Ronde 2 (extra werkblad): 

 Overeenkomst(en): Verschil(len): 

Buitenlandse politiek: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

Economische politiek: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Sociale politiek: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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Omgang met oppositie: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Politiek t.o.v. minderheden: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Milieubeleid: 
Bronnen: 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Consistentie: 
Bronnen: 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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Monarch Absoluut monarch Verlicht despoot Dictator / Tiran Totalitaire dictator 
Monarchen zijn heersers die hun macht 
ontlenen aan hun afkomst (koninklijke 
families). 

Absoluut monarchen zijn heersers die hun 
macht ontlenen aan hun afkomst en hun 
macht op geen enkel terrein delen met 
anderen: hun wil is de wet. 

Verlicht despoten zijn absoluut 
heersers die op basis van de laatste 
wetenschappelijke en filosofische 
inzichten wetten maken die het 
welzijn van het volk dienen. 

Tiran is een type alleenheerser dat 
aan de macht is gekomen door een 
staatsgreep. Een dictator heeft de 
macht in crisistijd overhandigd 
gekregen. In beide gevallen is de 
macht onbegrensd en in principe 
tijdelijk. 

Totalitaire dictators zijn 
alleenheersers die het doen en 
denken van de bevolking volledig 
onder controle van de staat 
brengen. Het individu is 
ondergeschikt aan de wil van de 
staat / de wil van ‘het’ volk. 

Theocraat Aristocraat Oligarch Demagoog Democraat 
In een theocratie wordt de heerser als 
godheid beschouwd. 

Aristocraten regeren samen met een 
kleine elite van de ‘besten’ (zij die op 
basis van opleiding/ervaring het meest 
geschikt zijn). 

Oligarchen zijn heersers uit een 
gesloten, bevoorrechte klasse, die 
regeren om er zelf van te profiteren.  

Demagogen proberen het publiek 
naar hun hand te zetten: zij 
verkondigen niet direct 
onwaarheden, maar streven er wel 
naar om het publiek naar een 
bepaalde conclusie te leiden.  

Democraten zijn politici die hun 
macht ontlenen aan de instemming 
van het volk. Vrijheid en gelijkheid 
zijn voor democraten belangrijke 
waarden. 

Populist Conservatief Confessioneel Fundamentalist Klassiek liberaal 
Populisten zeggen in naam van het volk 
te spreken. Het slaat met name op een 
politieke stijl, die gekenmerkt wordt 
door een taal te spreken en ideeën uit 
te spreken die aansluiten op de 
behoeftes van het ‘gewone’ volk. 
Populisten nemen afstand van de 
(ideeën v/d) ‘elite’. 

Conservatieve politici willen niet dat er 
veel verandert: het oude moet behouden 
blijven en veranderingen moeten 
langzaam doorgevoerd worden. 
Conserveer hoe het is! 

Confessionele politici gebruiken 
godsdienstige overtuigingen / 
normen en waarden als basis voor 
hun politieke agendapunten / 
doeleinden.  

Fundamentalisten willen terugkeren 
naar de oorspronkelijke 
fundamenten van een politieke of 
religieuze  opvatting (dus zonder de 
invloed van de modernisering) en 
zijn daar onverzettelijk /onbuigzaam 
in (willen geen compromis sluiten). 

Klassiek liberale politici zijn voor 
inspraak van (rijke) burgers, vrijheid 
voor alle burgers (vrijheid van 
meningsuiting, vergadering, 
onderwijs, godsdienst etc.) en met 
name voor economische vrijheid. 
Weinig overheidsbemoeienis! 

Sociaal liberaal Sociaaldemocraat Communist Nationalist Chauvinist 
Sociaal liberale politici zijn voor vrijheid 
van meningsuiting, vergadering, 
onderwijs, godsdienst etc., maar willen 
overheidsbemoeienis vergroten om 
sociale tegenstellingen te verkleinen / 
grote armoede te bestrijden. 

Willen dat de overheid zorgt voor 
groepen in de samenleving die het 
moeilijk hebben en willen een 
samenleving met een eerlijkere verdeling 
van rijkdom. Dit willen ze bijv. d.m.v. 
sociale wetgeving (zoals het recht op een 
uitkering). 

Willen dat het proletariaat (de 
arbeidersklasse) de macht overneemt 
om productiemiddelen te 
onteigenen waarna er een klasseloze 
samenleving ontstaat (er is een 
eerlijke verdeling van rijkdom en dus 
zijn er geen statusverschillen). 

Nationalisten leggen veel nadruk op 
de eigenheid en saamhorigheid van 
‘het’ volk waarin de cultuur (dat 
wordt bepaald door godsdienst, 
gebruiken, normen en waarden, 
geschiedenis en/of taal) vaak leidend 
is voor wie er tot dat volk behoort. 

Chauvinisme is een uitbundige / 
extreme vorm van patriottisme. Het 
gaat hierbij om het verheerlijken van 
het eigen land, volk, taal en/of 
cultuur, dat als superieur wordt 
beschouwd ten opzichte van andere 
landen, volken, talen en/of culturen. 

Fascist Nationaalsocialist Isolationist Anarchist Ecologist 
Fascisten willen alles wat een volk 
verdeelt elimineren (dus geen 
democratie, vakbonden, vrijheid van 
pers en meningsuiting). Zij willen dat het 
volk als één lichaam hetzelfde doel 
nastreeft onder leiding van één sterke 
leider. Het doel is een sterk en machtig 
land. Discipline, gehoorzaamheid en 
geweld worden verheerlijkt. 

Nationaalsocialisten volgen de fascistische 
ideologie met daaraan toegevoegd een 
racistisch wereldbeeld (het menselijk ras 
is volgens nationaalsocialisten onder te 
verdelen in inferieure en superieure 
rassen). Daarnaast is een imperialistische 
buitenlandse politiek kenmerkend voor 
het nationaalsocialisme.      

Isolationisten willen dat hun land of 
natie zich op cultureel, politiek, 
militair en/of economisch opzicht 
van de rest van de wereld afwendt. 
Isolationisten willen onafhankelijk, 
zelfstandig en voor een groot deel 
zelfvoorzienend zijn om zo niet door 
andere landen overheerst te worden 
of zelf te kunnen overheersen.  

Anarchisme is het streven naar een 
situatie of samenleving waarin 
mensen zonder een hogere macht of 
autoriteit leven: een individu is op 
geen enkele manier 
ondergeschiktheid áán iets of 
iemand. 

Ecologisten zien de mens als 
onderdeel van een breder 
ecosysteem en streeft naar een 
goede balans tussen de mens en 
zijn omgeving. Belangrijke 
uitgangspunten zijn: het respecteren 
van de grenzen van mens én milieu 
en duurzame ontwikkeling. 

 



Lessenserie ‘Actuele Geschiedenis’ 

 

© Renée ten Cate 
 

Ronde 3: 

Welke begrippen zijn van toepassing op Hitler en welke begrippen zijn van 

toepassing op Trump? Licht elke keuze kort toe. 

 

Hitler:..................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Trump:................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Maak een top 5: welke begrippen omschrijven de politieke stijl en ideeën 

van beide politici het best? 

Adolf Hitler: Donald Trump 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
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Ronde 4: Is het terecht dat Trump met Hitler vergeleken wordt? 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 


