
Stalin: Grote leider en genie, of één van de grootste 

massamoordenaars ter wereld? 
 

Opdracht 1. 
a) Geef twee argumenten waaruit blijkt dat het vijfjarenplan van Stalin een succes voor de 

Sovjet-Unie was. 

b) Geef twee argumenten waaruit blijkt dat het vijfjarenplan van Stalin een ramp voor de 

Sovjet-Unie was. 

c) Beargumenteer of het vijfjarenplan volgens jou een positieve of een negatieve ontwikkeling 

binnen de Sovjet-Unie was. 

Opdracht 2. 
In de periode dat Stalin in de Sovjet-Unie aan de macht was kan hij verantwoordelijk gehouden 

worden voor de dood van vier verschillende (groepen) mensen. Zo is Stalin verantwoordelijk voor de 

dood van: 

o enkele van zijn politieke tegenstanders, zoals Trotski, bij zijn greep naar de macht in Rusland; 

o miljoenen Russen als gevolg van de hongersnood die veroorzaakt werd door het vijfjarenplan 

en het voorrang geven aan de industrie; 

o miljoenen Russen die (al dan niet terecht) ervan verdacht werden tegen Stalin te zijn en die 

tijdens de politieke zuivering vermoord en gedeporteerd zijn;  

o miljoenen (burger)slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog door zijn strategie van de 

verschroeide aarde en het bevel om Stalingrad tot elke prijs te verdedigen. 

Wat nu als Stalin in 1953 niet zou zijn overleden maar gevangen zou zijn gezet? Hij wordt dan voor 

een internationaal strafhof berecht.  

a) Stel dat jij zijn advocaat bent. Probeer puntsgewijs bij ieder van de vier hierboven benoemde 

verantwoordelijkheden verzachtende omstandigheden aan te voeren (wat waren de 

motieven van Stalin om het leven van zoveel Russen in gevaar te brengen?) waarmee je 

uiteindelijk met een slotconclusie kan voorkomen dat Stalin de doodstraf opgelegd krijgt.  

b) Stel dat jij de rechter bent. Als je de motieven van het beleid van Stalin vergelijkt met het 

resultaat van dat beleid, hoe zou jij dan oordelen over Stalin? Leg je antwoord uit.  

c) Bekijk in het Kleio-artikel afbeeldingen 2, 3 en 4. Welke van deze drie afbeeldingen Illustreert 

volgens jou het beste de periode dat Stalin aan de macht was. Leg je antwoord uit.  

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht 3. 
Geschiedenis kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Drie voorbeelden hiervan zijn dat 

(1) geschiedenis gebruikt wordt om de machtspositie van personen en landen te versterken of juist 

aan te vallen; (2) geschiedenis gebruikt wordt om het groepsgevoel te versterken of mensen te 

verbinden, door het gemeenschappelijke verleden te belichten; Of (3) dat het gebruikt wordt om de 

herinnering aan personen of gebeurtenissen levend te houden.  

a) Voor het gebruik van welk van de hiervoor genoemde doelen zou Stalin bang zijn geweest, 

toen hij opdracht gaf om Trotski uit de boeken te laten verdwijnen? Leg je keuze duidelijk 

uit.   

b) Welke van de hiervoor genoemde doelen van geschiedenis streeft de overheid van Rusland 

na met het subsidiëren van het Stalin-museum in Chrorosjevo? Leg je antwoord uit. 

c) Welke van de hiervoor genoemde doelen heeft de geschiedenis bij het herinneringscentrum 

waar de namen van de slachtoffers van Stalin in graniet zijn uitgehakt? Leg je antwoord uit. 

d) In 1956 werd geschiedenis gebruikt om de Stalinlaan een andere naam te geven. Welke van 

het hiervoor genoemde doelen had de geschiedenis bij die beslissing? Leg je antwoord uit. 

 

Opdracht 4. 
In de vorige opdracht heb je gekeken naar hoe de geschiedenis van Stalin gebruikt wordt in de 

maatschappij. In deze opdracht ga je zelf geschiedenis gebruiken om een standpunt over te brengen. 

Let op, er mogen geen onwaarheden gebruikt worden! Voor deze opdracht wordt de klas verdeeld in 

een groep Communisten en een groep Kapitalisten. De ene helft gebruikt de geschiedenis als 

verdediging terwijl de andere helft de geschiedenis gebruikt als aanval.  

Deze opdracht wordt in tweetallen van gelijke politieke kleur uitgevoerd, waarbij ieder groepje één 

van de volgende doelen krijgt.  

a) Hoe zou jij de geschiedenis van Stalin beschrijven (wat zou jij dus benadrukken en wat juist 

minder goed belichten) als je wil bereiken dat: Mensen tijdens de verkiezingen op jou gaan 

stemmen, omdat jij de lijsttrekker bent (je vergelijkt jezelf dus met Stalin. Als Communist zeg 

je: Ik ben net als Stalin, want.., De Kapitalist zegt juist: ik ben zeker niet als Stalin want….) 

b) Hoe zou jij de geschiedenis van Stalin beschrijven (wat zou jij dus benadrukken en wat juist 

minder goed belichten) als je wil bereiken dat: Je politieke partij trots op zijn eigen 

geschiedenis wordt en de leden zich beter gaan afzetten tegen de concurrent (het creëren 

van saamhorigheidsgevoel).  

 

Opdracht 5. 
Discussie-opdracht over de volgende twee stellingen, gericht op herinneren en gedenken: 

a) Stalin verdient een straatnaam in Amsterdam! 

b) De telefooncel van Stalin in Den Haag moet verwijderd worden! 

 

Lees voor stelling 1. Het volgende artikel: https://historiek.net/stalinlaan-wordt-vrijheidslaan/605/ 

Lees voor stelling 2. Het volgende artikel: https://indebuurt.nl/denhaag/genieten-

van/mysteries/mysterie-opgelost-wat-is-dat-toch-voor-vreemde-telefooncel~85334/ 
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