
 Film Er ist wieder da 
Er ist wieder da’ is een satirische roman. Is het een satire? Een 
persiflage? Een waarschuwende parabel? De voormalige Duitse 
leider Adolf Hitler wordt versuft wakker ergens in het midden van 
Berlijn. Zonder oorlog, zonder partij, zonder Eva. Hij dwaalt rond in 
een voor hem onbekende stad. Verward probeert hij te 
reconstrueren wat er gebeurd is en hij ontdekt al snel dat er sinds 
de Tweede Wereldoorlog 70 jaar zijn verstreken. Maar wat is er 
gebeurd met Duitsland in de tussentijd? . Al snel, dankzij een 
onderkomen in een krantenkiosk, leert de ex-Führer hoe het staat 
met de Duitse democratie. Overal buitenlanders, er is democratie 
en men betaalt met de euro, wat Hitler helemaal niet bevalt. Met 

genoegen constateert hij dat het jodendom duurzaam is gedecimeerd, maar hij ziet ook hoe 
'multicultureel' de stad is geworden. Iedereen die hij aanspreekt denkt dat hij een hilarische, 
sarcastische imitator is. Omdat de mensen denken dat hij een komiek en imitator is, belandt  
hij al snel in een tv-programma als komische act. In die hoedanigheid wordt Hitler een  
hype en begint hij zesenzestig jaar na zijn vermeende overlijden aan een televisiecarrière. Met behulp van 
internet, social media en andere ‘moderne praktijken’, probeert Hitler het opnieuw. Het blad Bild krijgt een 
speciale rol in dit Hitler-verhaal, waarin humor en satire elkaar zo snel afwisselen dat de lezer er onrustig van 
wordt. Weet hij ook deze eeuw het achteloze volk in zijn macht te krijgen? Hoe staat het met de democratie en 
kan die onbuigzaam extremisme aan? Dit gedachte-experiment laat zien dat mensen nog steeds kunnen 
meebuigen met alles wat de democratie ondermijnt. 

 
 
 
 
 

Trailor:  
https://www.youtube.com/watch?v=1LCuGhWXSAs&hd=1 

 
https://www.netflix.com/nl/title/80094357 

 
 
 

I. Algemene informatie  

Er ist wieder da is een Duitse filmkomedie uit 2015.  

- Regisseur is David Wnendt. 

- Olivier Masuci speelt Adolf Hitler. 

- De film lokte in Duitsland meer dan 2,8 miljoen bezoekers naar de bioscoop. 

- De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Timur Vermes, een bestseller. 

 

II. Verloop van de film 

- Waarom heet de film ‘Er ist wieder da’? 

- Hitler wordt in 2014 wakker op de plaats waar de Führerbunker stond in Berlijn.  Hoe komt hij te 

weten dat het 2014 is? 

- Wat is de reactie van de omstaanders in Berlijn op het zien van Hitler? 

- Hitler krijgt het voorstel om een televisieprogramma te maken.  Waarom heeft hij meteen succes? 

- Waarom wordt Hitler toch van de televisie weer afgevoerd? 

- Hoe neemt hij daarna wraak? 

- Hoe komt Sawatzki (de televisiemaker) te weten dat het om de echte Hitler gaat en niet een 

acteur? 

- Hoe probeert Sawatzki Hitler nog te neutraliseren?  Hoe loopt het dan uiteindelijk af voor hem? 
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- Waarom kun je in het einde van de film een waarschuwing zien? 

 

III. Recensie 

Hieronder vind je een recensie uit Screendependent.  Ben je het hiermee eens?  Leg duidelijk uit 

waarom je wel of niet akkoord gaat. 

 

Recensie Volkskrant 2013 

 

Het verdict 

Er is wieder da mist zijn doel. De film houdt de Duitsers een kromme spiegel voor, waardoor je af en toe 

begint te twijfelen aan de kracht ervan. Op geen enkel moment slaagt Wnendt erin zijn film te laten 

boeien, wat echt heel erg jammer is. Het wordt na verloop van tijd ook echt moeilijk om de realiteit van 

de gespeelde scenes te scheiden, waardoor het nog moeilijker wordt om de echte boodschap uit de film 

te distilleren. Er ist wieder da is hier en daar grappig, maar daar blijft het bij. Helaas zijn er geen goede 

grappen of van de pot gerukte situaties terug te vinden. Wnendt levert dus een degelijke film af, al is 

kritiek meer dan op zijn plaats. De cast zorgt wel voor schitterend acteerwerk. Zo wordt de rol van Adolf 

Hitler ongelooflijk sterk neergezet door Oliver Masucci. Hij doet je vaak denken dat je als kijker te 

maken hebt met de echte Hitler. Zijn performance brengt hier en daar wat deugddoende humor, maar 

ook dat volstaat niet echt. Verder wordt de luchtige rol van Sawatzki ook mooi gespeeld door Fabian 

Bush. Er ist wieder da is geen slechte film, maar het is niet steeds even consequent en dat is jammer. 

Toch loont het de moeite om te zien hoe mensen vandaag de dag om zouden gaan met de meest 

gevreesde man uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

Ik ga wel/niet akkoord met deze recensie. 

Redenen: 

 

 

 

 

 

Schrijf hieronder zelf je mening over deze film neer in een tiental regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zou je zelf doen mocht je de echte Hitler ontmoeten? 

 

 

 

 

Welke personages uit het verleden zou je wel eens willen ontmoeten en waarom? 

https://www.screendependent.be/2016/07/25/review-er-ist-wieder-da-2016/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/er-ist-wieder-da~b5c7c8db/

