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Auteur: Inge Scholl
Titel: Die Weiβe Rose
Uitgever: Fischer
Jaar van uitgifte: 1955

Personen: De schrijfster is de ik persoon van het boek. Zij schrijft hoe ze het leven van haar broer en
zus heeft beleefd. Ze had wel sympathie voor hen, maar kon niet zo goed begrijpen
waarom ze hun leven op het spel zetten.

Hans Scholl zat bij de Hitlerjugend, maar ging steeds meer twijfelen aan de goede
bedoelingen van hem. Hij begon samen met een aantal andere studenten en mensen een
verzetsbeweging te vormen in München. Hij verandert dus erg veel in het verhaal. Zijn
beslissing om een verzetsgroep op te richten was niet onlogisch, want hij begon zich steeds
meer te ergeren aan de macht van Hitler. Hij verraadt zelfs zijn vrienden niet die bij hem in
het verzet zaten, als hij haast elk uur wordt ondervraagd door de SS. Ook net voor zijn
dood schreeuwt hij nog om vrijheid. Ik vind dat heel dapper, want hij sterft zonder maar
één van zijn vrienden te verraden.

Sophie Scholl is de jongere zus van Hans. Zij komt bij de verzetsgroep van haar broer. Ze
heeft vaak dromen, die ze aan de andere vertelt. Soms betekenen die dromen ook wat. Ze is
snel bezorgd om haar broer, als hij later thuis komt. Ze is zich voortdurend bewust van het
gevaar dat ze opgepakt kunnen worden (maar dit is natuurlijk iedereen). Verder is ze erg
rustig. Ook zij wordt gedood.

Christoph Probst (Christl) is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is een vriend van Alexander
Schmorell. Hij zit ook in de verzetsbeweging. Samen met Sophie en Hans studeert hij
medicijnen. Hij wordt tegelijkertijd met hen ter dood veroordeeld

Alexander Schmorell was de zoon van een arts in München. Hij ging zijn eigen weg. De
schrijfster denkt dat hij samen met Hans de ‘Die Wei�e Rose’ verzetsbeweging heeft
opgericht, maar zeker weten doet ze het niet. Alexander is een aantal weken na Hans,
Sophie en Christl vermoord.

Tijd: Het verhaal begint als Hitler aan de macht komt (rond 1933) en eindigt in 1943. Het
verhaal is niet-chronologisch opgebouwd, want het verhaal begint als Hans, Sophie en
Christl vermoordt zijn. Dan gaan ze 10 jaar terug en wordt er verteld over hun leven. Het
tijdsbestek is dus 10 jaar. Ook wordt het verhaal door 1 persoon verteld, maar af en toe lijkt
het dat andere personen ook een gedeelte vertellen.

Plaats: Het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af in München.

Die Wei�e Rose staat voor de verzetsbeweging. Zij delen pamfletten uit waarop staat
‘Flügblätter der Weiβe Rose’. Het zijn dus pamfletten die door de verzetsbeweging Die

Weiβe Rose zijn gemaakt.
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Samenvatting Inge reist naar Solln samen met 2 partijgenoten. Ze denkt aan het doodvonnis dat haar
broer en zus hebben gekregen. Zij waren de helden van de vrijheid, want zij wilden een
menselijke wereld. 
Het begon allemaal toen ze nog in de bergen woonden. Hun vader was burgermeester van
een klein stadje. Ze moesten weg en gingen naar Ulm. Overal waar je was werd er over
Hitler gepraat. Sophie en Hans zaten bij de Hitlerjugend. Hun vader was het hier helemaal
niet mee eens, want hij zag de fouten van Hitler. Tijdens een jeugdreis begonnen ze er toch
anders over te denken, want het was niet verantwoord wat er met de joden gebeurde. Hans
ging door een gesprek hierover heel anders denken. Op een gegeven moment mocht hij
geen gedichten meer lezen en ook het vaandel wat ze gemaakt hadden niet meer dragen.
Vanaf dat moment had Hans steeds meer twijfels over het regiem en dat sprong over op de
anderen. Hij gaat met zijn vader praten en ze sluiten vriendschap. Een paar dagen later
besluiten ze een soort jeugdbende op te richten. Zij onderscheiden zich van de Hitlerjugend
door hun liedjes, gedichten en kleding en hun gevoel voor cultuur. Ze wisten met zijn allen
dat dit jongensleventje niet voor eeuwig was.
Hans gaat studeren in München en moet als hospitaalsoldaat naar Frankrijk. Als hij
terugkeert ontmoet hij belangrijke mensen van het verzet, maar sommige praten haast niet
tegen hem. Hans ontmoet op school Alexander Schmorrl. Zij richten samen de
verzetsgroep Die Weiβe Rose op. De groep wordt uitgebreid.
Sophie gaat naar haar broer in München, want hij is jarig. Ze praten, lezen gedichten voor
en zingen. Sophie denkt alleen maar. Ze praten erover dat Hitler vindt, dat meisjes alleen
goed zijn voor het in stand houden van het ras. Een aantal dagen later komt er weer een
nieuw lid bij de verzetsgroep, namelijk professor Huber.
Op school leest Sophie een pamflet van een verzetsvereniging. Ze schrikt als ze het gedicht
leest, want dat komt haar bekend voor. Als ze thuis een boek pakt leest ze hetzelfde gedicht
als op het pamflet. Het is dus toch zo! Hans zit in het verzet. 
De medicijnenstudenten moeten naar Rusland en ze hopen dat ze terugkeren. Als Hans
daar aankomt komt hij zijn broertje tegen. Ook ontvangt hij een brief met een bericht dat
zijn vader in de gevangenis is gezet. In de tijd dat de jongens in Rusland zijn zit Sophie
weer bij haar ouders. Daar ontmoet ze mensen die vertellen dat geestelijk zieke kinderen
door de SS worden opgehaald en dan nooit meer worden gezien. 
Als de mannen terug uit Rusland komen zijn ze veel mannelijker gaan denken. In een
atelier werken ze ’s nacht door om kopieën van de pamfletten te maken. Deze pamfletten
moeten ze zo onopvallend mogelijk onder de jongeren zien te krijgen zonder gepakt te
worden.
Op een avond heeft Sophie, die inmiddels bij Hans woont, een heerlijk feestmaal
voorbereid, maar Hans komt niet opdagen. Ze zit in de zenuwen, maar na een tijdje komt
hij samen met zijn vrienden binnen. Als ze de andere dag naar de universiteit gaat ziet ze
dat Hans en de anderen op alle muren Nieder mit Hitler hebben geschreven en boven de
ingang van de school Freiheit.
Hans en 2 anderen van de verzetsbeweging zijn bekend bij de Gestapo onder de naam Rote
Kapelle. Als Hans samen met Sophie naar de universiteit gaat hebben ze de koffer met
pamfletten bij zich en strooien ze in de school uit. Dan vallen alle deuren in het slot en zijn
ze gevangen. Ze worden meegenomen door de Gestapo en even later beginnen de
langdurige verhoren. Christl wordt een aantal dagen later ook gevangen genomen. Ze doen
er allemaal heel makkelijk over, terwijl ze na de zitting al weten dat ze de doodstraf
krijgen. Voor de laatste keer mogen de ouders van Hans en Sophie hun kinderen nog zien
en daarna worden ze onthoofd. Als Hans bij het schavot staat roept hij nog om vrijheid
voor de wereld. Zelfs de gevangenisbewaker heeft nog nooit zulke koelbloedige mensen
gezien die geen kick geven om niet te hoeven sterven. 
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Na hun uitgevoerde doodstraf gaat Die Weiβe Rose nog door met hun praktijken. Ze
werken ook samen met andere steden. Er worden ook nog andere leden gevangen genomen
en vermoord. De laatste gevangenen worden niet meer gedood, want dan is het land al
bezet door de geallieerden.
Als laatste zijn de pamfletten van Die Weiβe Rose toegevoegd in het boek.

Mening: Ik vond vooral de stukken van Sophie en Hans boeiend toen ze gedood werden, want ze
verrekten geen spier en Hans begon zelfs nog te roepen. Dat vind ik echt knap als je dat
kan. De manier van hoe ze gevangen werden vond ik wel wat raar, want zoiets had ik nog
nooit gehoord. Het verbaast me eigenlijk niet zo erg, want de raarste manieren werden er
gebruikt om mensen te vangen.

Taalgebruik: Het boek was wel moeilijk. Vooral in het begin, want dan gaat alles nog door elkaar. Als je
eenmaal in het verhaal zit lees je het gemakkelijker. Ik heb er af en toe wel een
woordenboek bij moeten gebruiken, omdat ik dan een bepaald woord niet begreep, dat wel
belangrijk was. Ook moest ik sommige zinnen overlezen om te begrijpen wat er stond.

Ik had dit boek gekozen, omdat ik van oorlogsverhalen houd. Ik verwachtte dat het boek
over een verzetsgroep ging en dat klopte ook.
Ik vond het boek leuk om te lezen, omdat je nu eens een keer een boek leest over het verzet
van Duitse jongeren en dat lees je niet zo vaak. Het is ook erg afwisselend en je weet niet
wat er zou komen.
Ik zou het mensen aanraden, als ze van oorlogsboeken houden die in dit geval over het
verzet gaat. Het moet ook niet zo zijn dat je na de eerste bladzijden te hebben gelezen zegt
dat je het niet snapt gelijk het boek weglegt. Je moet namelijk eerst in het verhaal komen.


