
Werkvorm Evolution of Evil: Benito Mussolini 
 

Docent-instructie 

In deze opdracht gaan de leerlingen zich verdiepen in de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, in dit 

geval specifiek in het fascisme. 

Aan de hand van een aflevering van Evolution of Evil: Benito Mussolini, leren ze over wat de Eerste 

Wereldoorlog teweegbracht onder de teleurgestelde Italiaanse veteranen en wat voor gevolgen dat 

had.  

De serie Evolution of Evil is te zien op o.a. Netflix, maar ook op Youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=3ssKbcEWhcI&t=1s 

De aflevering duurt 49:35 minuten. De kijkvragen worden tijdens het kijken gemaakt. Het bespreken 

van de opdrachten duurt ongeveer 10 minuten.  

 

Antwoordmodel kijkvragen 

1. Hoe was het te verklaren dat Mussolini mensen haatte die meer hadden dan hij zelf? 

Hij was zelf arm doordat zijn vader niet voor zijn gezin zorgt, maar drinkt. 

2. Waarom wordt Mussolini van school geschopt? 

Hij had een medeleerling gestoken met een mes. 

3. Hoe is te verklaren dat hij een dromer is? 

De realiteit is voor hem niet acceptabel, dus creëert hij een eigen realiteit voor hemzelf. 

4. Welke politieke stroming hangt Mussolini aan? 

Socialisme. 

5. Welke baan krijgt Mussolini bij Avanti? 

Editor van hun krant. 

6. Welke invloed had hij door zijn nieuwe baan? 

Door de krant had hij een platform voor zijn mening. 

7. Hoe gebruikte Mussolini de Eerste Wereldoorlog voor zijn eigen plannen? 

Hij ging de veteranen mobiliseren.  

8. Mussolini droomt over een nieuw Italië dat net zo machtig was als het oude Romeinse Rijk. Is 

dit nog socialistisch te noemen? Leg je antwoord uit. 

Nee, dit is dictatoriaal.  

9. Op welke angst speelt Mussolini in bij de veteranen? 

De angst voor een communistische/socialistische revolutie. 

10. Welk kenmerken van een totalitaire systeem zie je terug bij de zwarthemden? 

Antidemocratisch en gewelddadig. 

11. Welke opdracht krijgen de zwarthemden van Mussolini? 

Het in elkaar slaan van zijn politieke tegenstanders, hen belachelijk maken en de beelden 

daarvan publiceren in zijn krant. 

12. Welk talent zet Mussolini in om mensen te mobiliseren? 

Redenaarskunst. 

13. Waarom liep Mussolini niet mee in de Mars op Rome? 

Omdat het voor hem een strategische zet was en hij had ondertussen de regering en koning 

gewaarschuwd met de gedachten dat ze hem meer macht zouden toekennen. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ssKbcEWhcI&t=1s


14. Wat gebeurt er met het socialistische parlementslid Mattiardi? 

Wordt vermoord door zwarthemden. 

15. Waarom is de moord op Mattiardi een keerpunt voor Mussolini? 

Niemand durfde meer openlijk kritiek te hebben op Mussolini. 

16. Hoe veranderde de economische situatie in Italië nadat Mussolini aan de macht was 

gekomen? 

Positief. Door grote staatsprojecten hadden veel mensen weer een baan.  

17. Waarom is Mussolini jaloers op de koloniale rijken van Groot-Brittannië en Frankrijk? 

Hij wil een nieuw Romeinse Rijk bouwen.  

18. Hoe ziet Hitler Mussolini? 

Een voorbeeld hoe je het oude gezag omver kan werpen.  

19. Mussolini valt Libië en Ethiopië aan. Welke overeenkomst in manier van aanvallen zie je? 

Het is zeer gewelddadig en daar onsuccesvol.  

20. Waardoor zorgde het niet-ingrijpen van de ‘League of Nations’ voor een indirecte start van 

de Tweede Wereldoorlog? 

Je kon dus straffeloos een ander land binnenvallen en dat opende de deur voor Hitler. 

21. Wat leerde Mussolini bij het bezoek aan Hitler Duitsland? 

Hitler is machtiger en militair sterker dan dat hij is. 

22. Hoe verantwoordde Mussolini de anti-semitische ideeën die hij had afgekeken van Hitler? 

Italië was de thuisbasis van het katholieke geloof en Joden hadden een ander geloof, dus 

hoorden zij niet thuis in Italië.  

23. Was het bondgenootschap van Italië en Duitsland, gunstig voor Mussolini? 

Nee, want het Italiaanse leger is te zwak en verliest van Griekenland waardoor Hitler hen 

moet redden. En nu was duidelijk dat Mussolini nu onder Hitler staat en hij niet langer de 

mentor is. 

24. In 1943 wordt Mussolini ziek en de geallieerden vallen Italië binnen. Wie geeft Mussolini de 

schuld van deze ellende? 

Eerst zijn generaals, daarna het Italiaanse volk. 

25. Welk gevolg had deze zet van Mussolini? 

Mussolini wordt afgezet en gevangen gezet. 

26. Hoe zorgde Hitler voor een compleet nieuwe situatie? 

Hij redt Mussolini en hij komt aan de macht in Noord-Italie, volledig onder controle van Hitler. 

27. In de nadagen van Mussolini’s macht zorgt hij ervoor dat hij gehaat wordt door het Italiaanse 

volk. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? 

Hij stuurt 6500 Joden naar Auschwitz en hij laat het parlement executeren.  

28. Waarom moet Mussolini geëxecuteerd worden voordat de geallieerden komen?  

Zodat de Italianen zelf hem konden doden als wraak voor de ellende die hij had veroorzaakt 

voor Italië.  

 


