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JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we 
nog meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de 
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook 
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

Das schweigende 
Klassenzimmer

Afspeellijst �
Bij Das schweigende Klassenzimmer is een uitgebreide 
afspeellijst beschikbaar op YouTube met beelden van 
de making of, interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.
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Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be

2a

Q

w

mailto:jefindeklas%40jeugdfilm.be?subject=


In de pers
“Pakkend verhaal over ware solidariteit en burgermoed“
- Belinda van de Graaf, Trouw

“Dit historische scholierenprotest in Oost-Duitsland is een 
aansprekend voorbeeld van politieke bewustwording.”
- Leo Bankersen, De Filmkrant

“Het is een aangename bijkomstigheid van deze degelijk 
verfilmde geschiedenisles: in een oogwenk legt regisseur 
Lars Kraume enkele parallellen met het heden bloot. Das 
schweigende Klassenzimmer is zowel de verbeelding van 
een curieuze voetnoot in de Koude Oorlog als een schets 
van een samenleving in tijden van ideologisch verwrongen 
nieuwsvoorziening.”
- Berend Jan Bockting, De Volkskrant

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
1956. Tijdens een bioscoopbezoek in West-Berlijn zien 
de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt beelden van 
de Hongaarse opstand. Diep geschokt willen ze hun 
medeleven betuigen aan de slachtoffers. Ze overtuigen 
de hele klas om op school een minuut stilte te houden. 
Dit simpele gebaar zet het politieke establishment in rep 
en roer. De minister van Onderwijs heeft het over een 
‘contrarevolutionaire actie’ en eist dat de aanstoker zich 
bekend maakt. Alle klasgenoten blijven solidair – hier geen 
klikspanen! - al heeft dit ernstige gevolgen voor hun verdere 
leven.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Tegen de 
achtergrond van de grote omwentelingen van de Koude 
Oorlog, steekt de wilskracht van jonge mensen stokken in 
de wielen bij het politieke raderwerk. Samenhorigheid als 
wapen tegen de onderdrukking. Soms betekent stilte het 
luidste protest!

Technische kaart
Een film van Lars Kraume
Duitsland, 2018, 111 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario  Lars Kraume en Dietrich Garstka
Productie  Thomas Bretschneider
Muziek  Christoph Kaiser, Julian Maas
Montage  Barbara Gies
Camera  Jens Harant
Cast   Leonard Scheicher (Theo), Tom Gramenz 
   (Kurt), Lena Klenke (Lena), Jonas Dassler 
   (Erik), Isaiah Michalski (Paul), Florian Lukas 
   (directeur Schwarz)
Distributeur Arti Film
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https://www.trouw.nl/cultuur-media/keurige-burgermoed-en-stille-paranoia-in-das-schweigende-klassenzimmer~b5dac0a0/
https://filmkrant.nl/recensies/das-schweigende-klassenzimmer/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/regisseur-das-schweigende-klassenzimmer-handelt-de-geschiedenis-netjes-af-maar-schuwt-het-grote-gebaar-niet-drie-sterren~b1fec09a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki


Regisseur & cast
De Duitse regisseur Lars Kraume is sterk geboeid door verhalen 
die zich kort na WOII afspelen. Kraume zelf heeft het over de 
“kalme jaren na de oorlog,” “toen men stil bleef over de oorlog en 
druk bezig was met het bouwen van een nieuwe samenleving”. 
Het tijdperk wordt vaak onderschat; regisseurs richten zich liever 
op de oorlog zelf, of op de wederopstanding van de Europese 
samenleving in de jaren 60 omdat deze periodes gemakkelijker uit 
te beelden zijn. 

Kraume kwam al vele jaren voor de aanvang van het filmproject 
in contact met het verhaal van de Zwijgende Klas via het semi-
biografische boek van Dietrich Garstka (cf. infra). Hij verdiepte 
zich in Der Staat gegen Fritz Bauer (2015), het verhaal van 
een Duitse hoofdofficier van justitie die tijdens de jaren 50 en 
60 de drijvende kracht was achter enkele van de belangrijkste 
naoorlogse vergeldingsprocessen. De regisseur raakte 
geboeid door het verhaal en hij begon aan Das schweigende 
Klassenzimmer, dat hij begon te zien als een Oost-Duitse 
tegenhanger van het verhaal van Fritz Bauer: 

“In het Westen richtte Fritz Bauer zich tot de jongere 
generatie; hij zette hen aan om Duitsland te transformeren, 
en om bewust te worden van wat er tijdens de oorlog was 
gebeurd. Het is haast alsof hij aan het praten was tegen die 
leerlingen in het Oosten, die op hun eigen manier vragen 
begonnen te stellen.” 

 � In dit interview hoor je hem nog meer vertellen over 
onder andere het ontstaansproces van de film, 
het verband met zijn vroegere werk en zijn nauwe 
samenwerking met Garstka en klasgenoten van de 
historische Zwijgende Klas (ca. 10 minuten, Engels).

Voor Das Schweigende Klassenzimmer kan Kraume steunen op 
een stevige cast met zowel gevestigd als jong talent. Burghart 
Klaussner, die de minister van Onderwijs speelt, is een oude rot 
in het vak die al in meer dan 50 films meespeelde (waaronder ook 
Der Staat gegen Fritz Bauer, waarin hij de titelrol vertolkte). Lena 
Klenke (ook Lena in de film) ken je misschien van de geestige 
Netflix-dramedy How to Sell Drugs Online (Fast) (2019). 

De jonge acteurs werden geconfronteerd met een verhaal dat zich 
in een totaal andere wereld dan de hunne afspeelt (iets wat vaak 
het geval is als je acteert). Volgens Lena Klenke en Tom Gramenz 
is er een belangrijk verschil met vandaag: de jongeren worden 
door hun grotere vrijheid minder gedwongen om over politiek na 
te denken en op te komen voor hun keuzes daaromtrent. Onder 
de acteurs die deel uitmaakten van de Zwijgende Klas ontstond 
een hechte band doorheen de productie, tot ze zich een beetje als 
een echte klas begonnen te voelen. 

 � Als je graag meer hoort over de kijk van de jonge 
acteurs op het onderwerp van de film en hun 
samenwerking met de regisseur, bekijk dan zeker dit 
dubbelinterview (ca. 8 min., Engels) op de afspeellijst.

 � Je vindt hier ook een Duits gesproken interview met 
acteurs Isaiah Michalski (Paul) en Jonas Dassler 
(Erik). Prima materiaal voor een luisteroefening Duits!

Filmproductie 4
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https://www.youtube.com/watch?v=hOvElpn7FFI&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0FS5LMlj558&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0FS5LMlj558&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O3t4Xxk_1wI&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=5


Vragen voor de leerlingen
 W Kan je nog films noemen die gebaseerd zijn op een boek, 

of bijvoorbeeld op een theaterstuk of een game?
 W Kijk jij graag naar films die adaptaties zijn? Waarom wel/

niet?
 W Wat maakt van een filmadaptatie een goéde filmadaptatie 

volgens jou? Kan je geslaagde en minder gelaagde 
voorbeelden van filmadaptaties noemen?

Wil je meer te weten komen over het waargebeurde verhaal 
achter de film? Der Spiegel wijdde in 2018 een meer uitgebreid 
maar behapbaar artikel over het bijzondere verhaal van de 
Zwijgende Klas (met fotodocumentatie). Gebruik het als basis 
voor een leesoefening Duits.

Waargebeurd verhaal
Zoals hierboven al vermeld is Das schweigende Klassenzimmer 
gebaseerd op waargebeurde feiten. In het najaar van 1956 was 
er echt een Oost-Duitse afstudeerklas die een moment van 
stilte hield uit solidariteit met de Hongaren… en dit niet twee, 
maar vijf minuten lang. In werkelijkheid speelden de curieuze 
gebeurtenissen zich wel af in het provinciestadje Storkow, 
dichtbij Berlijn. Omdat die plek sindsdien heel wat veranderingen 
onderging en niet meer geloofwaardig overkwam als het decor 
voor een verhaal dat zich in de jaren 1950 afspeelt, is men daarom 
uitgeweken naar Eisenhüttenstadt (oorspronkelijk Stalinstadt 
genoemd). Een groot aantal inwoners van die laatstgenoemde 
stad traden trouwens op als figurant tijdens de opnames. 

� Neem voor behind-the-scenes-materiaal zeker een 
kijkje op onze Pinterest-pagina!

Dietrich Garstka, die het indertijd allemaal meegemaakt heeft als 
een van de leerlingen in de Zwijgende Klas, schreef een boek 
over de feiten en hielp regisseur Lars Kraume bij de vertaling naar 
het witte doek. Na een privévisie van de film in zijn huis, beschreef 
Garstka het resultaat laconiek als “geheel trefzeker”. Ook de 
andere ex-klasgenoten waren tevreden met Kraumes eindproduct.

“Voor een scenarist die ware verhalen behandelt, is het 
moeilijk om telkens het evenwicht te vinden tussen de 
historische waarheid en een spannend verhaal. Niemand 
vindt het fijn als iemand uit de bioscoop komt en zegt: 
ja, het was allemaal waar, maar lichtjes vervelend. En 
niemand hoort graag dat iemand na de film zegt dat het in 
werkelijkheid allemaal anders gelopen is. Het kost heel wat 
moeite, maar wanneer het werkt is het fantastisch. [...] Er is 
niets dat meer inspirerend werkt dan in een film verhalen te 
horen over de buitengewone daden van echte mensen..” 
- Lars Kraume

5D F

Q

https://www.spiegel.de/geschichte/ddr-das-schweigende-klassenzimmer-wie-abiturienten-1956-aufbegehrten-a-1195587.html
https://www.spiegel.de/geschichte/ddr-das-schweigende-klassenzimmer-wie-abiturienten-1956-aufbegehrten-a-1195587.html
https://www.pinterest.com/jefindeklas/das-schweigende-klassenzimmer/


Historisch drama
Wanneer een film gaat over gebeurtenissen uit het verleden, en 
dat op een zo waarheidsgetrouwe manier probeert te doen, valt 
de prent onder het genre historisch drama. Genres onderscheiden 
zich van elkaar door conventies op inhoudelijk en stilistisch 
vlak. Bij historische drama’s (in het Engels ‘period pieces’) kan 
je bijvoorbeeld aandacht voor de juiste kostuums en decors 
verwachten (cf. infra), maar ook waarheidsgetrouwe vertolkingen 
en een indrukwekkende soundtrack. Maar de hints die je 
vertellen over welk genre het gaat, zitten soms nog dieper dan de 
verhaallijn en de aankleding; ook de manier waarop de beelden 
geschoten (= de cinematografie) en aaneengehecht (= montage) 
zijn, spelen een grote rol. 

 � Er zijn zelfs cinefielen die beweren dat editing (het 
bijeenbrengen en bewerken van al het materiaal 
in de laatste fase) haast allesbepalend is. Op hun 
YouTube-kanalen maken ze er een sport van om 
films tot andere genres te redigeren. Bekijk eens 
‘Harry Potter but in 7 different genres’ of ‘Monty 
Python and the Holy Grail recut as a crazy intense 
drama’. 

Vragen voor de leerlingen
 W Zou je voor het Harry Potter-filmpje enkele van de 

geparodieerde genres kunnen benoemen? Uit welke 
elementen leidde je af dat het om dat specifiek genre ging 
(sfeer van de dialogen, muziek, lettertype…)?

 W Van welke filmgenres hou jij zelf? Kan je voorbeelden van 
films noemen die onder dat genre vallen?

 W Surf klassikaal eens naar het aanbod van een lokale 
cinema en bekijk wat er in de zalen speelt. Kijk goed naar 
de affiches, titels en eventueel trailers (maar probeer niet 
naar de uitleg voor de bezoekers te kijken). Tot welk genre 
hoort elke film volgens jullie? Waaruit leid je dat af?

 W Kan je voorbeelden noemen van films die tussen twee 
genres vallen of die een nieuw genre doen ontstaan (bv. 
Pride and Prejudice and Zombies, The Favourite, Kill Bill)?

 W Kan je parallellen trekken met genres uit de wereld van het 
boek (bv. sciencefiction)?

 � Bekijk de trailer van Sophie Scholl: The Final Days 
op onze afspeellijst. De film heeft een inhoud die een 
beetje aan die van Das schweigende Klassenzimmer 
doet denken: Duitse jongeren uit het midden van 
de vorige eeuw uiten zich op politiek vlak, en dat 
onder een regime dat geen dissonante meningen 
accepteert, en ze moeten daar een hoge prijs voor 
betalen. 

Vragen voor de leerlingen
 W Welke elementen uit de trailer doen je denken aan de film 

die je met de klas zag? 
 W Hoe zou jij het (sub)genre van Das schweigende 

Klassenzimmer definiëren? 
 W Ken je nog films die bij dit genre aansluiten?
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https://www.youtube.com/watch?v=dldGFHrv__k&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kr2AGCPxQfU&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kr2AGCPxQfU&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kr2AGCPxQfU&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1IAljVEG4tk&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=6


Wanneer conventies steeds weer ondoordacht en onnodig 
herwerkt worden, kunnen ze tropen of zelfs clichés worden. Bekijk 
eerst en vooral dit filmpje op de afspeellijst waarin een YouTuber 
het verschil tussen de twee uitlegt. Neem verder ook een kijkje 
op de onvoorstelbaar uitgebreide site TvTropes, die uit tal van 
bekende films de tropen haalt en ze benoemt. 

Ga klassikaal of in groep eens na welke tropen typisch zijn voor 
WOII-films, drama’s over de Koude Oorlog, en protestfilms. 
Daarvoor kan je uitgaan van je eigen bevindingen, maar kan je 
gerust ook voornoemde websites raadplegen. 

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je tropen of kan je clichés bij bepaalde genres 

ontdekken (bv. de gemene Rus; de posterboy die aan de 
goede kant van het conflict staat)? 

 W Welke tropen en clichés kwamen er in Das schweigende 
Klassenzimmer voor? Vind je dat de film goed clichés heeft 
vermeden (denk bijvoorbeeld aan het contrast tussen de 
sfeer in het Oosten en Westen, de gemene, autoritaire, 
blonde Kessler)? Waarom wel/niet? Waar stopt historische 
beeldvorming en begint overdrijving?

 W Ken je nog tropen of clichés in films waar je een absolute 
hekel aan hebt (bv. het gemene, populaire en rijke meisje 
van de school), of kan je voorbeelden noemen van films 
die een troop juist goed verwerkt hebben (bv. Lord of the 
Rings)?

 W Wat zeggen tropen en clichés in films over opvattingen die 
in de samenleving heersen?

De inhoud van deze opdracht haakt mooi in op de behandeling 
van propaganda & fake news van hoofdstuk 2 (cf. infra). 
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https://www.youtube.com/watch?v=9GkNytNCXkA&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=10&t=0s
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/UsefulNotes/ColdWar


Fris na de visie met de leerlingen de kernelementen van de 
film nog eens op. Ga met je leerlingen in een kring staan (of 
laat de leerlingen achter hun bank zitten, maar zorg dat ze 
oogcontact kunnen maken met elkaar) en wijs een beginner 
aan. De persoon mag een thematisch of ander inhoudelijk 
element luidop bekendmaken als hij aan een bepaalde film 
denkt (bijvoorbeeld ‘vader-zoon-band,’ ‘verraad,’ ‘vluchten,’ 
‘trein’...) en vervolgens naar een andere leerling wijzen. 
Die mag dan op het woord inpikken en uitleggen wat voor 
hem/haar het verband is met de film. Stimuleer iedereen 
om hierbij zo dicht mogelijk bij de film te blijven. Nadien 
mag deze leerling zelf een nieuw woord uitroepen, dat hij/
zij naar een andere leerling stuurt. De bedoeling is dat alle 
leerlingen aan bod komen en dat hetzelfde woord geen 
twee keer wordt gebruikt.

Deze methodiek is gebaseerd op de oefening ‘Basis van de film’ 
uit ons document met een verzameling van werkvormen die 
perfect inspelen op de werking van een film in de klas. Ga daar 
dus zeker eens in grasduinen!

Stille jaren na Tweede  
Wereldoorlog
Het eerste decennium na de oorlog is een intrigerende 
tussenperiode. De Tweede Wereldoorlog lag nog vers in het 
geheugen, de Koude Oorlog draaide nog niet op volle toeren. 
Oppervlakkig gezien was het een relatief rustige periode, maar 
lang niet overal. In Hongarije, dat net als een aantal andere 
Oost-Europese landen sinds het einde van de oorlog als een 
Sovjetsatellietstaat functioneerde, stapelden zich ten gevolge van 
het bewind al jarenlang ergernissen en onlusten op. 

Het waren studenten die op 23 oktober in 1956 als eerste 
begonnen te protesteren tegen het Russische bestuur. Als gevolg 
ontstond er een grootschalige volksopstand die tot 10 november 
standhield en waarbij vooral arbeiders en jonge burgers het 
slachtoffer werden van de Russische repressie. 

 � In dit geanimeerde filmpje krijg je kort uitgelegd hoe 
de Hongaarse situatie in elkaar zat!

 � Herbekijk met je klas de scène waarin Kurt met zijn 
gezin aan tafel zit.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarover praten ze in deze scène? 
 W Wat is hier het probleem?
 W Begrijp je het standpunt van Kurts vader? Begrijp je Kurts 

tegenargumentatie? Wat zou jij doen in deze situatie?
 W Kan je nog andere voorbeelden noemen waarbij de nasleep 

van de oorlog het dagelijkse leven van de personages 
beïnvloedt? 

Inhoudelijke info 8
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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=IPXi4DDLqLo&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=HlKfdOqlubY&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=12&t=0s


Laat je leerlingen zich inwerken in de geografie van Das 
schweigende Klassenzimmer zodat ze de gebeurtenissen 
in de film te kunnen kaderen. Voor deze opdracht kan 
je samenwerken met het vak aardrijkskunde en/of 
geschiedenis. Verdeel de klas in groepen en geef ze een 
echte, of een digitale kaart van de regio rond Berlijn en zorg 
voor bronnenmateriaal (bv. historische atlassen, informatie 
over de vluchtmethodes van Oost-Duitsers). Kunnen ze de 
volgende vragen beantwoorden? 

 W Hoe was Berlijn anno 1956 ingedeeld? Duid aan op 
de kaart.

 W Wat is de hedendaagse naam van Stalinstadt, waar 
de film zich afspeelt? Waar ligt die stad? Duid aan op 
de kaart. In welke sector en onder welke autoriteiten 
viel de plek dus in de jaren 1950?

 W De echte gebeurtenissen hebben zich afgespeeld in 
Storkow. Waar ligt dat ten opzichte van het vroegere 
Stalinstadt? Duid aan. Viel Storkow in 1956 onder 
dezelfde sector? Was het een goed idee om voor de 
opnames en setting van het verhaal naar die plek uit 
te wijken?

 W Wanneer werd de Berlijnse muur opgetrokken? Wat 
was het ‘IJzeren Gordijn?’ Waar kun je dat alles 
situeren? Teken uit.

 W Waar zou je die bioscoop situeren? Stip aan in een 
passend gebied.

 W In het begin nemen Theo en Kurt de trein naar 
Südstern. Waar ligt dat? Hoe zou de treinrit kunnen 
verlopen hebben? 

 W Welke manieren waren er om van Oost naar 
West te vluchten (raadpleeg hiervoor bijkomend 
bronmateriaal)? Wat was er zo moeilijk als je een 
vluchtpoging wou ondernemen (praktisch, maar ook 
emotioneel)? Welke methode vind je slim of creatief? 
Kan je zelf ook enkele manieren bedenken?

Tip: Voor meer inspiratie rond deze thematieken kan het 
interessant zijn om ook onze lesmap bij Werk ohne Autor te 
doorbladeren.
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Propaganda & fake news  
 � Herbekijk in onze afspeellijst deze scène waarin er 

wordt gesproken over de Hongaarse Revolutie. 

Wanneer Kurt en Theo terugkeren van de bioscoop blijkt het 
nieuws dat ze daar vernomen hebben in schril contrast te staan 
met het korte persbericht in de lokale krant. Wanneer Kurt later 
met zijn vader praat, wordt het duidelijk dat elk kanaal zijn heel 
eigen licht op de zaak werpt, en dat de gewone burger niet echt 
in staat is om een volledig beeld te krijgen van het conflict. Niet 
alleen reist nieuws langzaam; alles wordt ook nog sterk gefilterd 
door de officiële nieuwsbronnen - in het geval van de DDR (Duitse 
Democratisch Republiek) de enige legale. Nog veel meer dan 
vandaag zat men opgesloten in een echte nieuwsbubbel.

Vragen voor de leerlingen
 W Begreep je in eerste instantie het contrast tussen het 

nieuws in de Westerse bioscoop en dat in de Oost-
Duitse krant?

 W Waarom bestaan er in de film geen diverse 
nieuwskanalen aan de DDR-zijde? 

 W Vind je dit rechtvaardig? Hoe heet het wanneer een 
regime bepaalde persuitingen onderdrukt? Ken je 
hedendaagse voorbeelden van landen waar dat zo 
gebeurt?

 W Wat zijn de ‘loopholes’ in het systeem? Via 
welke wegen kunnen Kurt en co. toch andere 
nieuwsbronnen raadplegen? Wat was RIAS?

Deel je klas op in groepjes en laat ze een thema uit de 
actualiteit kiezen. Bestudeer de manier waarop een aantal 
nationale en internationale persorganen over de kwestie 
berichten. Organiseer een groepspresentatie waarin je de 
verschillen analyseert en naast elkaar houdt. Een andere 
mogelijkheid is dat je in groep zelf een nieuwsitem (bv. voor 
de radio) schrijft of opneemt waarin je het onderwerp vanuit 
twee tegenovergestelde perspectieven belicht. Deel de 
probeersels met de klas en bespreek. Wat valt op? 

De wereld waarin Das schweigende Klassenzimmer zich afspeelt 
is heel sterk gepolariseerd. Daarom passeren er in de film ook 
allerlei voorbeelden van (interne en externe) propaganda de 
revue. Dit artikel van historiek.net geeft naast de definitie en 
ontstaansgeschiedenis van het fenomeen ook enkele typische 
propagandatechnieken, zoals korte leuzen, gebruik van symbolen, 
creëren van een gezamenlijke vijand, persoonsverheerlijking, 
groepsdruk... Overloop deze met je klas.

Vragen voor de leerlingen
 W Begrijp je alle besproken vormen en technieken? Waarom 

werken deze methodes zo goed?
 W Welk nut heeft propaganda? En voor wie is die nuttig?
 W Kan je zelf ook nog typische kenmerken van propaganda 

bedenken?
 W Ken je zelf een iconisch voorbeeld van propaganda?
 W Kan je de aangehaalde kenmerken toepassen op 

voorbeelden uit de film (zoek ruimer dan de persberichten, 
denk bijvoorbeeld aan de leuze ‘Freundschaft’, die 
telkens wordt herhaald, of het beschrijven van de Ander 
als ‘de vijand’, op hedendaagse voorbeelden (onderzoek 
bijvoorbeeld eens hoe interne propaganda van IS eruitziet) 
en eventueel ook op de eigen creaties uit de vorige 
oefening?
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https://www.youtube.com/watch?v=mgBzc05LdXI&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=13&t=0s
https://historiek.net/propaganda-betekenis-kenmerken/80470/


“Fake news is propaganda. Het mechanisme is identiek; 
de ware feiten worden verdraaid en daarna verspreid; en 
uiteindelijk praat iedereen door elkaar en gelooft men alles 
wat men hoort. En of je het nu propaganda noemt of fake 
news, elk individu moet er zijn verstand bijhouden. Je hebt 
een probleem als je niets anders doet dan de opinies van 
anderen na te wauwelen.” - Lars Kraume

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je het begrip fake news? Welke associaties 

roepen de woorden bij jou op? Hoe voel je je daarbij?
 W Hoe ontstaat fake news (bv. impact van ‘fake 

accounts’ en ‘trollen’)? Hoe komt dat het soms lang 
duurt voor dit soort nieuws doorprikt wordt?

 W Ken je recente voorbeelden van fake news uit de 
actualiteit, waarin mensen meegingen?

 W Kan je een voorbeeld van fake news uit de film 
noemen (dood Puskás)? 

 W Wat is een goede informatiebron? Hoe weet jij of een 
informatiebron betrouwbaar is?

 W Denk je dat jij soms met opzet verkeerde informatie 
krijgt, of dat er soms informatie verborgen wordt 
gehouden voor jou? Waarom, welk voordeel zou 
iemand daarbij hebben?

Tip: Wil je dit thema verder uitwerken? Neem dan zeker een 
kijkje op de site van Mediawijs. Zij hebben een educatief pakket 
opgesteld dat het fenomeen van fake news behandelt. Ook op 
KlasCement vind je verschillende leermiddelen. 
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https://www.nieuwsindeklas.be/wp-content/uploads/2016/09/Fake-News_lesmap.pdf
https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=fake%20news&filter_education_type%5B%5D=48&filter_education_type%5B%5D=175&filter_education_type%5B%5D=178&filter_education_type%5B%5D=179&filter_education_type%5B%5D=180&filter_education_type%5B%5D=6&filter_education_type%5B%5D=7&filter_education_type%5B%5D=8&filter_education_type%5B%5D=10&filter_education_type%5B%5D=13&filter_education_type%5B%5D=15&filter_education_type%5B%5D=9&filter_education_type%5B%5D=11&filter_education_type%5B%5D=14&filter_education_type%5B%5D=16&filter_education_type%5B%5D=12&filter_education_type%5B%5D=17


Een belangrijk onderliggend thema in de film is de ideologische 
strijd tussen generaties en het onderschatten van jongeren als 
vrijdenkende politieke wezens. 

Er bestaat in zekere zin een gelijkenis tussen de conflicten in 
Hongarije en Stalinstadt, met diezelfde energie en hoop van 
opstandige jongeren. 

En dat thema blijft ook vandaag relevant, zo blijkt bijvoorbeeld uit 
de enorme participatie van jongeren bij allerlei klimaatinitiatieven. 
Samen met de gebeurtenissen uit de film zijn het toonbeelden van 
hoe je als jonge en wellicht onderschatte burger toch een verschil 
kunt maken. Over de actie van zijn klas liet Dietrich Garstka zich 
dit ontvallen:

“Er zijn altijd mensen die gezien hebben wat er werkelijk 
gebeurd is: jongeren die het staatsapparaat weerstaan 
hebben zonder dat ze dat ooit gepland hadden. Die als 
het ware in het verzet gegleden zijn en gegroeid zijn in 
dat verzet en dan boven zichzelf uitgestegen zijn. Jonge 
mensen dus die hun punt gemaakt hebben omdat ze 
woedend werden over wat ze als ‘onvrijheid’ beschouwden 
– met de woede die vroeger en nu eigen is aan de jeugd.”

Geweldloos verzet
Het lijkt paradoxaal: iets zeggen door niets te zeggen. Toch is 
het een methode die effect heeft: vele vormen van protest maken 
gebruik van wat men passief of geweldloos verzet of burgerlijke 
ongehoorzaamheid noemt. De begrippen zijn van toepassing 
wanneer een individu of groep een verandering probeert teweeg 
te brengen door nadrukkelijk de normale gang van zaken te 
dwarsbomen, maar zonder agressie te gebruiken.

In de film is collectief zwijgen daar een goed voorbeeld van: 
de leerlingen nemen een machtspositie in, niet onder actieve 
dwang, maar door iets niét te doen. Aangezien hun medewerking 
van belang is voor het functioneren van de les en de 
schoolactiviteiten, drijft dit de leraar zo tot wanhoop.

Vragen voor de leerlingen
 W Waar in de wereld zijn er momenteel opstanden 

tegen een heersend regime? Wat voor tactieken 
gebruikt men daar om zich te verzetten (marsen, 
stakingen, guerrilla, rechtszaken…)?

 W Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid? Kan je 
historische of actuele voorbeelden noemen (Rosa 
Parks, mei ‘68, de Zoutmars van Mahatma Gandhi, 
de klimaatmarsen…)?

 W Kan je de manier waarop de Hongaren zich verzetten 
vergelijken met die van de Zwijgende Klas? 

 W Wat werkt het best volgens jou: een actieve revolte of 
passieve ongehoorzaamheid? 

 W Ben je voor of tegen één van die twee? Of vind je dat 
elk van beide in bepaalde gevallen nuttig kan zijn?

Tip: Doe dit klasgesprek met behulp van MentiMeter. Het 
voordeel is dat de inzendingen anoniem blijven, maar let er wel op 
dat de leerlingen zich in hun antwoord niet laten beïnvloeden door 
voorgaande vaststellingen van medeleerlingen.
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Vragen voor de leerlingen
 W Zoals ook uit de film blijkt, onderschat de 

samenleving vaak de mening van jongeren. Wat kan 
je als jongere doen om toch gehoord te worden?

 W Welke gebeurtenis in de actualiteit grijpt jou 
momenteel aan? Zou jij er een moment stilte voor 
houden? 

 W Zou het ook werken als de stilte met goedkeuring van 
het schoolbestuur wordt gepland en gehouden?

 W Het protest van de Zwijgklas begint vrij onschuldig. 
Waarom wordt het zo serieus genomen door de 
autoriteiten? Denk je dat de leerlingen het ook 
zouden hebben gedaan als ze op voorhand hadden 
geweten welke staartje de zaak zou krijgen?

 W Waarom zijn kritisch denken en afwijkende meningen 
gevaarlijk? Ken je voorbeelden van systemen 
waarbinnen een andere mening niet mag worden 
geuit (godsdienststrekkingen, politieke regimes of 
andere meningen)?

 W Op welke manieren probeert men opstandige 
jongeren de mond te snoeren, in de realiteit of in 
de film? Wat voor ondervragingstechnieken zag 
je passeren in de film? Vind je die geoorloofd of 
acceptabel? 
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Belang van een goede start
Als het op interpersoonlijke relaties aankomt, weten we het 
allemaal: eerste indrukken zijn belangrijk. En hoewel we er 
misschien niet bij stilstaan, is dat bij films eigenlijk niet anders! 
Een filmmaker kan uit allerlei stijlen en technieken kiezen om 
een film te openen, maar de uiteindelijke start zal zeer bepalend 
zijn voor het effect dat het geheel uiteindelijk op de toeschouwer 
heeft. 

Het is jullie misschien niet opgevallen, maar aan het begin van 
Das schweigende Klassenzimmer worden in razendsnel tempo 
elementen uitgestrooid waarop de rest van de film zal bouwen: 
het kleurenpalet, de filmstijl van de camera, soundtrack... en je 
komt ook allerlei belangrijke narratieve info te weten! Herinner 
je je nog hoe je te weten kwam dat Theo en Kurt vrienden 
waren? Of hoe het hen omringende politieke klimaat eruitziet? 
Het communiceren van dergelijke elementen gebeurt via de 
openingssequentie, waarin verschillende filmscènes het verhaal 
en de personages voorstellen en situeren.

Reconstrueer met je klas stapsgewijs het begin van de film 
aan de hand van de impressies van de leerlingen. Zorg 
voor een stapel blanco A6-papiertjes of herbruikbare fiches 
en magneten. Welk element uit de opening herinneren de 
leerlingen zich? Beurtelings denkt elke leerling na over een 
element dat hij/zij zich herinnert (bijvoorbeeld een zin, een 
kledingstuk, een personage). Elkeen schrijft dit op het blad 
en hangt dat op het bord.

Probeer dit proces geleidelijk te laten verlopen, zodat 
de leerlingen telkens kunnen zien wat er al vermeld is, 
zodat zoveel mogelijk verschillende bouwstenen uit de 
opening kunnen worden aangebracht. Wanneer alle 
fiches in een wolk op het bord hangen kan je ze beginnen 
schuiven en zo een structuur vormen die het verloop van 
de beginsequentie zo goed mogelijk benadert. Misschien 
kunnen jullie nu klassikaal de opening volledig navertellen 
aan de hand van alle elementen die op het bord hangen. 
Aansluitend kan je eventueel het begin van de film 
herbekijken met de leerlingen om die te vergelijken met hun 
reconstructie. 

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe heb je het begin van de film ervaren? Had je wat tijd 

nodig om in de sfeer en het verhaal te komen, snapte je 
niet waar het allemaal over ging, of vond je dat het eerste 
deel van de film aan een reuzevaart voorbijging vergeleken 
bij het tweede?

 W Kan je films of series noemen die je ooit zag en die een 
bijzonder begin hebben? Wat voor een begin was het? 
Welk effect had dat dan op je?

 W Kan je je bijvoorbeeld uit de lessen Nederlands, namen 
herinneren van technieken om een verhaal mee te starten 
(bv. ab ovo, in medias res, post rem…)? Wat is er van 
toepassing op Das schweigende Klassenzimmer?

Deze werkvorm is losjes gebaseerd op de oefening ‘Reconstructie 
van het filmverhaal’ zoals beschreven in ons document met de 
verzameling van werkvormen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=x342q6stFZ8&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=14&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


 � Wat is een goede start van een film? In deze korte 
uiteenzetting (15 min., Engels) van YouTube-kanaal 
‘The Closer Look,’ verneem je iets over het belang 
en de waarde van openingssequenties. Het filmpje 
legt goed uit wat de functie ervan in feite is, en toont 
voorbeelden van efficiënte manieren om die functie 
in te vullen.

Film is een heel visueel medium. Meestal zijn de belangrijkste 
(of zelfs de enige) elementen die je na het bekijken van een film 
onthoudt de filmbeelden. Daarom hechten filmmakers ontzettend 
veel belang aan de beelden waarmee ze hun verhalen vertellen; 
die ze shots noemen. Binnen de openingssequentie, die uit 
zichzelf dus al cruciaal is voor de gehele filmervaring, is er dus 
een erg belangrijke rol weggelegd voor het allereerste shot, ook 
wel het openingsshot genoemd. 

 � In dit filmpje (9 min., Engels) vertellen de YouTubers 
achter het cinefiele kanaal Cinefix, wat volgens hen 
de beste openingsshots aller tijden zijn. Ze verdelen 
de kanshebbers ook op in types. Onder welk type 
valt Das schweigende Klassenzimmer (let op het 
verband met het einde van de film)? Voor wie 
maar niet genoeg kan krijgen van de betekenis die 
openingsshots kunnen leveren, is er ook nog dit korte 
video-essay (7 min., Engels) van Now You See it.

Laat je leerlingen een eigen openingssequentie bedenken. 
Deze opdracht werkt het best als de klas in groepjes werkt. 
Voor technische hulp bij het schrijven en filmen van een 
scène neem je beter een kijkje op onze afspeellijst en op de 
site van JEF makers. Het makkelijkst is om te vertrekken 
van een bestaand verhaal, bijvoorbeeld Romeo en Julia. 
Bedenk eerst welke informatie kijkers bij het zien van jouw 
verfilming zeker moeten meekrijgen van bij het begin. 
Welke dialoog is er? Welke personages? Wat vertellen de 
locaties, decors en kleding? Welke info is belangrijk om 
de film te begrijpen? Stippel vervolgens uit hoe je elk van 
die elementen op een creatieve manier kan overbrengen, 
bijvoorbeeld door informatie indirect in dialogen door te 
geven, door lichaamstaal, ofwel door voorwerpen in een 
hoek van de camera te stoppen (voice-overs zijn taboe!). 

15

Q

Z c

https://www.youtube.com/watch?v=qQ2UtHMtOZk&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qQ2UtHMtOZk&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PnhZXELUmUs&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CZhFtd1QZWc&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CZhFtd1QZWc&list=PLdKaY1_rO61adrT3V_IRNeYaUXuZ8jzki&index=10


Reconstructie
Films zijn niet geloofwaardig zonder de passende kledij, 
voorwerpen en decors. In het geval van historische films als 
Das schweigende Klassenzimmer gaan kostuumontwerpers, 
rekwisietverantwoordelijken en scenografen eerst en vooral op 
zoek naar archiefmateriaal: alles wat je ziet moet immers lijken op 
het echte leven van toen. 

Let goed op alle facetten waarmee de scènes het Duitsland van 
weleer oproepen: kostuums, voorwerpen, geluiden uit de radio, 
reclame… en bedenk dat achter elk van die bouwstenen een 
zorgvuldig uitgevoerde job steekt. In het geval van de Duitse 
geschiedenis is er bovendien iets extra boeiends aan de hand: in 
dezelfde periode zag de maatschappij er aan beide kanten van 
het IJzeren Gordijn heel anders uit. 

Vragen voor de leerlingen
 W Op welke momenten speelt de film zich niet in Oost-, 

maar in West-Duitsland af? Hoe merk je dat?
 W Waaraan merk je in de film dat het leven in het 

Westen en Oosten verschillend is? 
 W Hoe beïnvloedt die andere omgeving het gedrag van 

Kurt en Theo? 
 W Hoe wordt er later in het café gesproken over het 

leven in de Bondsrepubliek?
 W Hoe werd de eigenheid in West- en Oost-Duitsland 

visueel verbeeld in de film? 

Laat je leerlingen een moodboard maken waarin ze in 
de ene helft de sfeer van West-Duitsland in de jaren 50 
weergeven, en in de andere de sfeer van de DDR. Je kan 
de leerlingen digitaal laten werken door ze bijvoorbeeld 
Pinterest te laten gebruiken. 
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van Das 
schweigende Klassenzimmer. Je vindt er weetjes, beelden van op 
de set, archiefbeelden die het leven in de DDR tonen en foto’s van 
de echte leerlingen achter het verhaal van de Zwijgende Klas!

Arti Film. Das schweigende Klassenzimmer. Geraadpleegd 
op 8 januari 2020, van https://www.artifilm.nl/films/
das-schweigende-klassenzimmer/.

IMDb. Das schweigende Klassenzimmer. Geraadpleegd op 8 
januari 2020, van https://www.imdb.com/title/tt6576556/.

Wikipedia. Das schweigende Klassenzimmer. Geraadpleegd 
op 8 januari 2020, van https://de.wikipedia.org/wiki/
Das_schweigende_Klassenzimmer.

Alle citaten in de map zijn afkomstig uit de persmap van de film.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/das-schweigende-klassenzimmer/?invite_code=9a4d6fbf510d46cb8b9dce4d8c1d4408&sender=523121450375288866
https://www.artifilm.nl/films/das-schweigende-klassenzimmer/
https://www.artifilm.nl/films/das-schweigende-klassenzimmer/
https://www.imdb.com/title/tt6576556/
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_schweigende_Klassenzimmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_schweigende_Klassenzimmer
https://www.artifilm.nl/films/das-schweigende-klassenzimmer/


Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

