
Mao 

Zedong 

leefde van 1893 tOt 1976
Van china het belangrijkste land ter 
wereld maken, dat was de droom van 
Mao zedong. zijn droom werd voor 
miljoenen chinezen een nachtmerrie. 
hij gebruikte geweld om zijn doel te 
bereiken. Mensen werden opgesloten 
en gedood in concentratiekampen, 
velen stierven door vreselijke hongers-
noden en het volk had geen rechten 
en vrijheden meer.
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leefde van 1930 tOt 1997
Mobutu sese seko wilde rijk worden, héél  
erg rijk. het volk van congo betaalde. terwijl 
de mensen omkwamen van de honger hield 
Mobutu dure feesten. hij presenteerde 
zichzelf als een god, en het volk moest hem 
aanbidden. ook deze dictator was niet vies 
van geweld of omkoperij. toen Mobutu in 
1997 congo ontvluchtte, liet hij het land 
straatarm achter.

Thema 8.2 Les 3
gekozen dictator
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Te VeeL dOden
In 1919 sloten de vijanden uit de 
Eerste Wereldoorlog vrede. In deze 
Vrede van Versailles kreeg Duitsland 
de schuld van de oorlog. Het land 
moest betalen voor de schade van 
de oorlog. Veel Duitsers waren hier 
woedend over. 
Adolf Hitler was de leider van de 
nationaalsocialisten (nazi’s). Hij hield 
veel toespraken en beloofde het land 
weer groot en sterk te maken. Hitler 
en de nazi’s gaven de Joden de schuld 
van alle problemen. Door propaganda 
via posters, radio, films en kranten 
werden die ideeën verspreid door heel 
Duitsland. Met geweld probeerden de 
nazi’s de macht van de regering over 
te nemen. Deze staatsgreep mislukte. 
Hitler moest dertien maanden de 
gevangenis in. Door de staatsgreep 
werd hij nog bekender in Duitsland.
In 1933 wonnen de nazi’s de 
verkiezingen. Hitler werd de leider, de 
Führer, van Duitsland. Hij veranderde 
Duitsland in een dictatuur. Andere 
politieke partijen werden verboden  
en Joden verloren hun burgerrechten.
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leefde van 1937 tOt 2006 
saddam hoessein werd door  
de amerikanen opgepakt en  
door zijn eigen volk veroordeeld. 
hij kreeg de strop in bagdad in 
2006. Want deze voormalige 
president van irak nam het niet 
zo nauw met mensenrechten. 
hij zette bommen en chemische 
wapens in tegen onschuldige 
burgers. hij maakte mensen bang 
met moordpartijen, oorlogen en 
brute mishandelingen.

leefde van 12 tOt 41
De Romeinse keizer caligula is bekend als één van de meest krankzinnige 
dictators ooit. hij zou zijn tegenstanders hebben gemarteld en vermoord. 
en hij wilde dat zijn paard consul, oftewel staatsman werd. historisch 
onderzoek wijst uit dat caligula niet zó gek en wreed was als men dacht. 
Maar toch, hij was bepaald geen lieverdje.

leefde van 1431 tOt 1476
Deze bloeddorstige middeleeuwse vorst van 
Walachije (nu Roemenië) wordt ook wel Vlad  
de spietser genoemd. hij zou zijn vijanden 
‘spietsen’: levend aan een houten paal rijgen.  
je kent hem misschien onder zijn andere  
bijnaam, Vlad de Draak. oftewel Dracula… 

De twintigste eeuw zou zonder 
Adolf Hitler heel anders zijn 
geweest. Veertien jaar na de 
Eerste Wereldoorlog kwam 
hij in Duitsland aan de macht. 
Mede door hem brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. Hitler was 
een dictator: een alleenheerser 
die zich niet druk maakte om 
mensenlevens. Dictators zijn 
helaas van alle tijden. Kijk maar 
eens naar deze historische 
voorbeelden. 

leefde van 1879 tOt 1953
joseph stalin was tijdens de tweede Wereldoorlog leider  
van de sovjet-Unie (nu Rusland). hongersnood, mensen  
in werkkampen opsluiten en politieke tegenstanders ver-
moorden, hij heeft meer doden op zijn naam staan dan 
hitler. Meer dan twintig jaar was stalin aan de macht.

Wreed, Wreder,     

vlad de dRaaK
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