
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Wat staat er in Mein 
Kampf? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1925 schrijft Adolf Hitler het boek Mein 
Kampf, oftewel ‘mijn strijd’. Hierin zet hij 
zijn extreme ideeën op papier. Na de 
Tweede Wereldoorlog wordt de verkoop 
ervan verboden. Het boek mag nu weer 
worden verkocht, en er worden zelfs 
cursussen over gegeven. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Boek, NSDAP, Leni Riefenstahl 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 40, 47 
Bovenbouw: Domein B: Oriëntatiekennis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Winston Churchill’.  
 
Antwoorden 
1 Het nationalistische gedachtegoed en 
het socialisme keren langzaam terug in de 
maatschappij. Deze twee doen denken 
aan de tijd van Hitler en hier willen 
mensen meer over weten. 2a Ze heeft 
meerdere propagandafilms gemaakt voor 
Hitler en Goebbels, waaronder Triumph 
des Willens. b De films zijn goed 
gemonteerd en er was veel aandacht voor 
de psychologie van de kijker. 3 Hij wil 
kijken naar de achterliggende 
gedachtegang en hoe de gebeurtenissen 
konden plaatsvinden. 4 Mensen zouden 
kunnen denken dat Hitlers daden goed 
waren en zien de ernst ervan niet in.  
5 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 

1 Er is grote belangstelling voor Mein 
Kampf. Hoe kan deze belangstelling 
verklaard worden? 
 

 
 
2 Leni Riefenstahl heeft een aandeel gehad 
in de populariteit van Hitler. 
a Op welke manier heeft Leni Riefenstahl 
daar een bijdrage aan geleverd? 
b Wat was er zo sterk aan haar bijdrage? 
 
3 Kevin Hauser vindt het belangrijk om 
binnen geschiedenisonderwijs kritisch 
naar het boek en de gebeurtenissen te 
kijken. Wat wil hij hiermee bereiken? 
 
4 Tegenwoordig worden er veel grapjes 
gemaakt over Hitler. Ook wordt hij 
vergeleken met Napoleon. Wat is het risico 
dat hierdoor ontstaat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Vind je het goed dat het boek opnieuw 
wordt uitgebracht? Waarom wel? Of 
waarom niet? Bediscussieer met je 
klasgenoten. 
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EenVandaag in de klas 
Wat staat er in Mein 
Kampf? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-

bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1925 schrijft Adolf Hitler het boek Mein 
Kampf, oftewel ‘mijn strijd’. Hierin zet hij 
zijn extreme ideeën op papier. Na de 
Tweede Wereldoorlog wordt de verkoop 
ervan verboden. Het boek mag nu weer 
worden verkocht, en er worden zelfs 
cursussen over gegeven. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’ . Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Winston Churchill’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema Mein Kampf is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken geschiedenis, maatschappijleer 
en Duits.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Duitse Taal & Cultuur (wo) 
Lerarenopleiding Duits (hbo) 
Geschiedenis (wo) 
Lerarenopleiding geschiedenis (hbo) 
Filosofie (wo) 
Media & Cultuur (wo) 
Media, Informatie & Communicatie (hbo) 

Kijkvragen 
 

1 Er is grote belangstelling voor Mein 
Kampf. Hoe kan deze belangstelling 
verklaard worden? 
 

 
 
2 Leni Riefenstahl heeft een aandeel gehad 
in de populariteit van Hitler. 
a Op welke manier heeft Leni Riefenstahl 
daar een bijdrage aan geleverd? 
b Wat was er zo sterk aan haar bijdrage? 
 
3 Kevin Hauser vindt het belangrijk om 
binnen geschiedenisonderwijs kritisch 
naar het boek en de gebeurtenissen te 
kijken. Wat wil hij hiermee bereiken? 
 
4 Tegenwoordig worden er veel grapjes 
gemaakt over Hitler. Ook wordt hij 
vergeleken met Napoleon. Wat is het risico 
dat hierdoor ontstaat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Vind je het goed dat het boek opnieuw 
wordt uitgebracht? Waarom wel? Of 
waarom niet? Bediscussieer met je 
klasgenoten. 
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