Filmverslag Geschiedenis Die welle
5,7

Filmverslag door een scholier
3e klas havo

736 keer beoordeeld

701 woorden
7 jaar geleden

Vak

Geschiedenis

Inleiding
Mijn verslag gaat over “Die Welle” , een film die wij in de klas hebben gekeken. In dit verslag geef ik antwoord op de
vragen die wij van onze lerares hebben gekregen. “Die Welle” gaat over een waargebeurde verhaal in Amerika. Het
gaat over een leraar die een experiment uitvoert in de klas. Wat er gebeurt en de gevolgen ervan zijn, lees je in mijn
verslag.
Middenstuk
De film “Die welle” gaat over een leraar genaamd Rainer Wenger die les geeft aan zijn leerlingen tijdens de
projectenweek. Hij is anarchist en wil graag les geven over anarchie. Maar doordat zijn collega weigert mee te
werken, moet hij voor het projectenweek de thema autocratie doen. Tijdens zijn eerste les vroeg hij aan zijn
leerlingen of autocratie, zoals de nazi nog mogelijk is in deze tijd. De leerlingen zeiden dat ze daar te slim voor waren
en dat het bijna onmogelijk is. Hij besluit een experiment uit te voeren om te laten zien dat zijn leerlingen ongelijk
hebben. Meneer Wenger wordt de leider en komt elke keer met nieuwe regels, waar de leerlingen aan moeten
houden. Ze dragen als uniform een witte hemd met blauwe spijkerbroek en als logo gebruikten ze een rode golf. De
nationaalsocialisten gebruikten ook een logo en de leger had ook uniformen aan. De project wordt enorm populair
en iedereen doet met enthousiasme mee. De groepsleden komen voor elkaar op en sluiten anderen die niet lid zijn
buiten. Ze worden een hechte groep die enorm populair is en dat er iedereen lid van moet worden. De kenmerken
kun je ook terugzien in de bij de nationaal socialisten . De nazi’s maakten andere partijen verboden en niemand
mocht opmerkingen over hun hebben. Verzet werd vaak met geweld beantwoord. Het was aantrekkelijk voor de
leerlingen om deel te nemen aan “Die Welle” , want zij behoren tot een sterk sociale groep van school. “Die Welle”
was vooral voor Tim aantrekkelijk ,omdat hij ergens bij een groepje thuis hoorde. Hij werd vaak gepest en niemand
gaf hem aandacht. Maar doordat hij bij hun groepje hoorde werd hij niet meer gepest en kwamen ze voor elkaar op.
Karo was een van de weinige anderen in de klas die tegen “Die Welle” was. Haar moeder heeft haar verteld dat de
ze project uit de hand zal lopen. Doordat Karo niet mee deed werd ze buiten gesloten door haar vriendje Marco,
beste vrienden en de rest van de groep. De leraar heeft lang niet door dat het uit de hand is gelopen met zijn project.
De leraar wordt gewaarschuwd door zijn vrouw, Marco en Karo. Hij besluit dat de leden van “Die welle” zaterdag op
school zullen komen voor een gesprek. Als Marco een opmerking maakt over hun, geeft meneer Wenger de opdracht
om de verrader te bestraffen. Als hij ziet dat de leerlingen zijn bevel echt uitvoeren, beseft hij dat hij een grote fout
heeft begaan. Nadat alles wat hij heeft gezien besluit hij dat het klaar is voor “Die welle”. Nadat hij klaar was met zij
uitspraak, springt Tim de bodem op met een pistool in zijn hand. Hij schreeuwt huilend tegen Meneer Wenger dat het
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niet afgelopen is. Hij dacht dat hij eindelijk bij een groep thuis hoorde en dat hij een van hun was . Als hij het zo maar
zou laten gebeuren zou hij zijn groep teleurstellen en dat mocht hij niet doen. Hij heeft een medeleerling neer
geschoten en hij heeft zelfmoord gepleegd. Meneer Wenger wordt gearresteerd, omdat hij verantwoordelijk was voor
deze gebeurtenis. Als ik had mee gedaan aan “Die Welle’’ , zou ik heel veel huilen en mij schuldig voelen. Ik wil echt
niet zo iets mee willen maken.
Conclusie
Ik vond de film erg leuk om te zien en de verslag vond ik erg leerzaam. Ik vond de film in het algemeen spannend en
tegelijk leerzaam. Doordat de leraar deze experiment uitvoerde, heeft hij uiteindelijk bewijst dat een dictator nog
mogelijk is. Als ik in die klas zou zitten zou ik volgens mij het niet zo snel door hebben net zo als de andere leerlingen.
Ik zou erg emotioneel zijn aan het einde. Ik zou dit niet zelf mee willen maken. Ik hoop je mijn verslag leuk vond.
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