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++ INTRO ++  
 
Beste leerkracht 
 
In januari 2017 startten de eerste testen met de verdiepingssessies aan de 
Mediatafel van KOPERGIETERY. Deze creatieve sessies, geënt op de 
leerplandoelstellingen, zijn apart te boeken na een bezoek aan de 
KOPERGIETERY. De verdiepingssessies gaan dieper in op de theaterbeleving  
en de thema’s van de bezochte voorstelling. Een ideale omkadering voor 
elke klas!  
 
Voor meer info, contacteer de scholenwerking!  
 
Elke vorm van feedback mag je aan ons bezorgen. Wij kijken er al naar uit!  
 
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Deze brochure kan je helpen de 
voorstelling met je klas voor te bereiden en na te bespreken. Het is niet de 
bedoeling de infomap strak te doorlopen. Jij kent je klas het beste, en weet 
welke opdrachten bij jouw leerlingen passen. Zie deze brochure niet als een 
keurslijf, eerder als een bron van inspiratie!  
 

Bedankt, 	
En veel kijkplezier!  
 

KOPERGIETERY  
Ellen Preckler & Niels Nijs - Scholenwerking 
Ilja van Autreve - Medialab 
Lisa Fonteyne - Stagiaire 
 
Reacties op de voorstelling? We lezen ze met veel plezier! Eén adres voor al je  
vragen en opmerkingen; scholen@kopergietery.be! 
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++ OVER DE VOORSTELLING ++  
 
EEN PRODUCTIE VAN: TANK vzw/Janni van Goor & KOPERGIETERY 
VAN EN MET: Ava Liv Bienstman, Emma Cocquyt, Michiel Deprez, Griet 
Dobbelaere, Axel Guérin, Kato Jonckheere, Io Marievoet, Ona Lisa Van 
Haver, Ava van Loo 
REGIE/CHOREOGRAFIE: Janni van Goor 
DRAMATURGISCH ADVIES: Bauke Lievens, Steven Heene 
KOSTUUMS: Lieve Pynoo 
SCÈNEBEELD: Janni van Goor met dank aan Philippe Digneffe 
LICHT: Jeroen Doise 
KLANK: Bardia Mohammad 
TECHNIEK: Tijs Michiels 
 

 ++ OVER DE REGISSEUR/CHOREOGRAFE ++  
 
Choreografe Janni van Goor is een vaste waarde in het atelierdocententeam 
van KOPERGIETERY. Eerder creëerde ze de voorstellingen Verdwaald (als 
choreografe binnen een regie van Eva Bal), Donker Groen en een solo uit het 
vierluik Martha Marthe Mathilde Matthieu. Kenmerkend in haar werk is haar 
sobere, visueel uitgepuurde stijl met een geestige knipoog wanneer de scène 
dat toelaat.  
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++ VOOR DE VOORSTELLING ++  
 
Bespreek de titel: 

 
• Wat zou de titel kunnen betekenen? 

  
Family Tree betekent letterlijk: familie-boom. Waarmee associeer je een 
familie boom? 

o Een stamboom: hiermee kunnen de onderlinge relaties, 
geschiedenis en origine van een familie in kaart worden 
gebracht.  

o Een moederkoekboom: bij de geboorte van een kind wordt naar 
traditie een boom geplant. De moederkoek dient daarbij als 
voeding voor de boom. De groei van de boom staat dan 
symbool voor de groei van het kind. 
Heel wat families hebben hun eigen rituelen, gebruiken, 
tradities,... Familierituelen zijn ook vaak cultuurgebonden. Denk 
bijvoorbeeld aan overgangsrituelen. Welke familierituelen kennen 
jullie? Kennen jullie gebruiken of tradities met betrekking tot 
familie uit andere culturen? 
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0. Inleiding 
 
FAMILY TREES is een voorstelling van Janni van Goor. Een voorstelling waar 
familie in al zijn aspecten centraal staat. Aan de creatie van deze infomap, 
bedoeld om jullie voor te bereiden op het theaterbezoek, gingen veel 
gesprekken met de maakster vooraf. Daarom hebben we ervoor gekozen 
om de belangrijkste citaten als titel voor de verschillende onderdelen te 
nemen. Deze citaten kunnen telkens als startpunt van de opdracht gebruikt 
worden: Wat bedoelt de maakster met deze quote? Hoe verhouden ze zich 
tegenover de voorstellingen/of de titel? 
 
1. “Het feit dat je familie zo bepalend is voor de rest van je leven.” 
 
Betekent familie voor iedereen hetzelfde? Wat is familie nu eigenlijk? Denk in 
groep na over het begrip. Laat jullie leiden door onderstaande richtvragen: 

• Wat is ‘familie’? 
• Wat betekent familie voor mij? 
• Wie ben ik binnen mijn familie? 
• Kunnen vrienden ook familie zijn/worden? 

 
Breng een aantal foto’s van verschillende familieleden mee naar de les! Dit 
kunnen foto’s van je mama, papa, hond, betovergrootmoeder, 
suikernonkel,… zijn. Neem er zoveel mee als je zelf wil! Verzamel alle foto’s en 
leg deze op 1 grote hoop. Tracht te ontdekken wie familie is van wie en 
waarom. Stel de juiste vragen aan elkaar om alle foto’s bij zijn oorspronkelijke 
familielid terug te krijgen! 
 
Tijd voor wat genealogisch onderzoek! Genealogie houdt zich bezig met 
voorouderlijk onderzoek en de afstamming, geschiedenis van een familie. 
Genealogie is dus de studie van iemands stamboom. Maak dan nu jullie 
eigen stamboom! Verdeel jullie klas in vier groepen en geef elke groep een 
aantal foto’s van jullie familieleden mee. Probeer met de foto’s 
onderstaande stamboom in te vullen. Stel op deze manier jullie eigen fictieve 
familie samen! Verzin een passende naam voor jullie familie en een 
achtergrondverhaal! Waar woont deze familie? Waar hebben de 
grootouders elkaar leren kennen? Wat voor huisdieren heeft deze familie en 
wat is hun favoriete gerecht? Welke familierituelen zijn typisch voor jouw 
zelfverzonnen familie? Gebruik jullie fantasie! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. “De kinderen kunnen wat mij betreft ook de ouders verbeelden, de jongens 
kunnen meisjes zijn, er zijn geen klassieke personages of rollenpatronen.” 
 
Als we denken aan een gezin of familie, denken we vaak in termen van 
clichés: mama doet de was en papa maait het gras. Dit zijn echter 
stereotype rollenpatronen. De voorstelling brengt dit ook in beeld: iedereen 
heeft bepaalde taken die hij/zij al dan niet met plezier uitvoert. FAMILY TREES 
probeert deze stereotypen echter ook te doorbreken: huishoudelijke taken 
worden niet altijd door dezelfde personen uitgevoerd (zo doet het kindje de 
was en niet de mama). 
 
Neem jullie fictieve familie erbij. Speel in groep volgende situaties na met jullie 
familie! Verdeel de rollen maar wees creatief. Geef bijvoorbeeld de rol van 
opa aan een meisje. Heb tijdens jullie mini-voorstelling extra aandacht voor 
bepaalde clichés en rollenpatronen (bijvoorbeeld: papa leest de krant, broer 
zit op de computer, oma is aan het breien,…)  
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Maak de clichés heel klein of net heel groot! Overdrijf en laat je publiek 
daveren van het lachen! Bijvoorbeeld: 

• Papa wil roze behangpapier in de gang. Oma wil een blauwe kleur. 
• Mama zit heel de dag op Facebook, zelfs op het toilet.  
• Zus heeft haar haar purper geverfd. Opa vindt het mooi. Mama niet. 
• Papa wil heel graag thee maar de waterkoker is kapot. 
• Of verzin zelf een situatie. 

 
In de opdracht hierboven deelden jullie misschien de meisjesrollen aan de 
jongens uit of andersom. Dit gebeurt in de voorstelling ook. Dit is voor de 
maakster van groot belang zodat de kijker zijn of haar/verbeelding de vrije 
loop kan laten. Het buiten beschouwing laten van geslacht of sekse noemen 
we genderneutraliseren. Genderneutraliteit (of geslachtsneutraliteit) is geen 
nieuw gegeven: Lees hieronder het artikel over een Zweedse peuterschool. 
 
Zweedse peuterschool schaft ‘hij’ en ‘zij’ af 
School wil negatieve gevolgen van onderscheid naar geslacht wegnemen 

Op de Zweedse peuterschool Nicolaigarden in Stockholm zal je de woorden ‘hij’ en 
‘zij’ niet horen. Kinderen worden ‘vrienden’ genoemd. Meisjes hoeven niet per se in 
het keukentje te spelen en jongens worden als ze huilen net zo lief getroost als 
meisjes. Volgens de filosofie van de school zal onderwijs waarbij er geen onderscheid 
wordt gemaakt naar geslacht de kinderen in de toekomst ten goede komen. Dat 
schrijft Trouw woensdag op basis van een verhaal in de New York Times.  
In The New York Times vertelt Malin Engleson, moeder van een van de leerlingen, 
over haar beweegredenen om voor de school te kiezen. “Meisjes mogen huilen, 
maar jongens ook. Je kunt dit kinderen maar beter zo vroeg mogelijk bijbrengen”, 
aldus Engleson.  

De onderwijzers van Nicolaigarden filmden zichzelf tijdens de lessen, de lunch en het 
speelkwartier om te onderzoeken hoe ze nou eigenlijk omgingen met de kinderen. 
“We zagen grote verschillen in de behandeling van jongens en meisjes”, zegt Lotta 
Rajalin, een van de bestuurders van Nicolaigarden. “Als bijvoorbeeld een jongen 
zichzelf bezeerde werd hij wel getroost, maar korter dan meisjes in eenzelfde situatie. 
Die kregen langer de aandacht terwijl jongens al snel te horen kregen: kop op, het 
valt wel mee.” 

Rajalin denkt dat de manier waarop er les gegeven wordt, ook invloed heeft op het 
latere leven van kinderen. In het onderzoek dat ze deed kwam duidelijk naar voren 
dat er door onderwijzers meer met meisjes werd gepraat dan met jongens. Volgens 
haar zou betere taalvaardigheid van meisjes op latere leeftijd toegeschreven 
kunnen worden aan de hoeveelheid aandacht in hun kleutertijd. 
Het concept van Nicolaigarden lijkt te werken. Drie voormalige docenten begonnen 
twee jaar geleden een dependance met de naam Egalia. In de staf, die 
voornamelijk uit vrouwen bestond, kwamen meer mannen. Inmiddels zitten er al 
meer dan 150 kinderen op de twee scholen. 

(Joop, 14 november 2012. Geraadpleegd via 
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/zweedse-peuterschool-schaft-hij-en-zij-af) 
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Wat is het verschil tussen sekse en gender? Sekse staat voor biologische 
kenmerken van een geslacht. Daartegenover staat gender; de gedrags- en 
identiteitskenmerken van een geslacht. Gender is dus hoe je je voelt, met 
welk geslacht je je identificeert, sekse staat voor hoe je lichaam is gebouwd 
(mannelijk of vrouwelijk). In onze huidige maatschappij zien we een 
toenemende aandacht ontstaan voor gender.  
 
Maar hoe ontstaat deze toenemende aandacht? Daarvoor duiken we even 
de geschiedenis in. Tot zo’n 50 jaar geleden werden kinderen gezien als 
werkkrachten die meewerkten in de industrie, landbouw,… Dit gebeurt 
echter nog steeds (denk maar aan de vele kledingfabrieken waar kinderen 
tewerkgesteld worden). In de laatste jaren worden kinderen, vooral in de 
Westerse wereld, gezien als “engeltjes”. Ze hebben geen verplichtingen 
meer, maken een aparte deelgroep uit van ons economische model en 
krijgen een eigen plaats in de spotlight. Vele organisaties, sectoren en 
bedrijven richtten zich specifiek toe op kinderen. Modelabels ontwikkelen een 
eigen kinderlijn, er is een zeer ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding voor 
kinderen van verschillende leeftijdscategorieën … 
 
In 1989 ontstaan de Kinderrechten en richtte men het Kinderrechten-
commissariaat op dat voor de belangen van het kind opkomt.   
 
Hoe meer aandacht de kinderen kregen, hoe meer men aandacht had voor 
hun ontwikkeling en opvoeding. Hun opgroeien gaat namelijk gepaard met 
ontwikkeling op sociaal, psychisch, maar ook op seksueel en fysiek vlak. 
Tijdens de puberteit ondergaan de jongeren allerhande veranderingen die 
hen in de war kunnen brengen en waar seksualiteit, geslacht en sekse een 
grote rol in spelen. Voor ouders werd het belangrijk om ook hier dus 
voldoende aandacht aan te besteden. 
 
Voeling hiermee creëren en gendergevoeligheid is dus van groter belang in 
de huidige samenleving. Toch sijpelt deze trend niet overal door, denk 
bijvoorbeeld aan speelgoedcatalogi. Speelgoedwinkels promoten nog 
steeds monstertrucks voor jongens en springtouwen voor meisjes. En dat heeft 
een grote invloed op het speelgedrag van kinderen, zo toont ook 
onderstaand artikel aan: 
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Wat de wetenschap zegt over 'meisjes- en jongensspeelgoed' 
Onlangs kondigden de grote spelers Amazon en Target aan geen onderscheid meer 
te maken tussen meisjes- en jongensspeelgoed. Een goede zaak voor heel wat 
strijders voor gendergelijkheid, maar is dat eigenlijk echt zo? De wetenschap weet 
raad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© iStock 
Het bannen van de onderverdeling tussen jongens- en meisjesspeelgoed in de 
eerder vermelde winkels liet heel wat stof opwaaien. Zo was er bijvoorbeeld een 
therapeut die vreesde dat jongens en meisjes op de duur niet meer zouden weten 
wat hun geslacht is en de CEO van een evangelistische groep vroeg zich af of 
Target was vergeten wie de winkel had grootgemaakt: "niet de genderneutrale 
mensen, maar wel Amerikaanse families, vaders en moeders met zonen en dochters 
waarvan ze houden." 
 
Genderbewustzijn 
Allemaal goed en wel, maar vermoedelijk hebben deze mensen zich bij hun 
uitspraken niet laten hinderen door de wetenschap. Die is namelijk al zo'n dertig jaar 
bezig met het bestuderen van de effecten van gender-gelabeld speelgoed op 
kinderen. 
De ongerustheid van de therapeut wordt zonder al te veel moeite gecounterd door 
Christia Brown, schrijfster van Parenting Beyond Pink and Blue en onderwijzer aan de 
Universiteit van Kentucky: "Kinderen kennen hun gender behoorlijk vroeg, wanneer 
ze ongeveer twee jaar oud zijn." Ook met andere zorgen rekent Brown af. "Wat 
Target nu doet, zou echt niet zo controversieel moeten zijn." 
 
Hete aardappel 
Onderzoekers ontdekten een tijd geleden al iets dat ze het "hot potato effect" 
doopten. Ze kwamen erachter dat meisjes een stuk speelgoed niet meer 
aanraakten als dat gelabeld was voor jongens en vice versa. Hetzelfde stuk 
speelgoed was wél aantrekkelijk als het 'juiste' label erop kleefde.  
Zelfs als er verwarrende visuele boodschappen werden gegeven - denk aan een 
roze monstertruck - vonden jongens het speelgoed interessanter als het gelabeld 
was "voor jongens" dan wanneer er een stickertje op prijkte met als boodschap "voor 
meisjes". 
Waar de naam "hot potato effect" vandaan komt? In de observaties van een 
psycholoog genaamd D.B. Carter uit 1987 vinden we volgende anekdote terug: een 
jongen was vrolijk aan het spelen met een race-auto tot het dak van de auto eraf 
viel. Achter het stuur zal een vrouwelijk popje met blond haar. Toen de jongen dat 
zag, liet hij de auto vallen als een "hete aardappel". 
In een studie van Carol Lynn Martin wordt dat "hot potato effect" bevestigd en werd 
bovendien zwart op wit bewezen dat jongens en meisjes zich even hard vermaken 
met genderneutraal speelgoed. 
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Label beïnvloedt prestaties 
Tot slot bepaalt het labelen niet alleen welk speelgoed kinderen leuk vinden, maar 
ook de manier hoe ze ermee spelen. Een toonaangevende studie uit 1983 liet 
kinderen met speelgoed spelen dat ze nog nooit eerder hadden gezien. Het betrof 
een clown met een open mond, waar kinderen kleine schijfjes in moesten werpen. 
De helft van de kinderen kreeg te horen dat dit jongensspeelgoed was, de andere 
helft dat dit bedoeld was voor meisjes. Wat bleek? Als de jongens geloofden dat het 
speeltje voor hen ontworpen was, kregen ze meer schijfjes in de mond van de clown 
dan wanneer ze dachten dat het meisjesspeelgoed was. Hetzelfde gold voor de 
meisjes. Brown concludeert: "Voor kinderen is het label belangrijker dan het 
speelgoed zelf." 
 
(Knack, 21 augustus 2015. Geraadpleegd via 
http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/wat-de-wetenschap-zegt-over-meisjes-en-
jongensspeelgoed/article-normal-595869.html) 
 

 Nu is het aan jullie!  
Jullie ontwerpen een ‘gendervrije speelgoedcatalogus’! Zoek uit catalogi de 
meest interessante stukken speelgoed en knip deze uit. Vindt eventueel zelf 
speelgoed uit! Zoek passende namen en schrijf originele beschrijvingen of 
handleidingen voor het speelgoed. Mik op genderneutraliteit! Maak het 
doelpubliek zo groot mogelijk! Lever een mooie gender neutrale 
speelgoedcatalogus af en stuur hem op naar KOPERGIETERY (Blekerijstraat 
50, 9000 Gent) 
 

2.  “Ik vertrek sowieso van wat er uit hen komt, niet van wat ik zelf bedenk. 
[…]“Maar die circusmensen, die gaan gewoon.” 
 
De voorstelling is een synergie (wisselwerking) tussen jonge mensen en 
volwassenen. Zoals een echte familie leerden ze elkaar dingen tijdens het 
repetitieproces (zo leerden de volwassen circusartiesten de kinderen 
jongleren en leerden de jonge acteurs de volwassenen hoe te twerken!). 
Op deze manier ontstond een theatervoorstelling waarbij circus, dans, 
beweging en beelden elkaar aanvullen. Er worden tevens geen woorden 
gebruikt. Daarom is het belangrijk om goed te letten op wat jullie ‘zien’ en de 
beelden zelf te interpreteren. 
 

 Moet alles altijd met woorden gezegd worden?  
Aan jullie om hierop een antwoord te formuleren! Vaak kan je met woorden 
zeggen wat je bedoelt maar soms vind je de juiste woorden niet. Dan kan je 
beter tonen wat je voelt. Probeer de volgende situaties uit te beelden! 

• Het gras is groen. 
• Mama/papa laat me even met rust. 
• Mijn bureau is van hout gemaakt 
• Ik wil een blauwe vulpen 
• Romeo & Julia is mijn favoriete film 
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In de voorstelling wordt dans en theater gecombineerd met circus. Het circus 
is namelijk een grote familie. Een circusgezelschap is net een groot 
familiebedrijf. Binnen het circus steunt iedereen op elkaar. Iedereen vormt 
een deeltje van het geheel. Iedereen moet op elkaar kunnen vertrouwen 
anders gaat het mis. 
 

 Vertrouwen jullie elkaar? 
• Stippel een parcours uit doorheen de klas of op de speelplaats. De 

helft van de klas wordt geblinddoekt, de andere helft leidt jullie 
doorheen het parcours. Jullie mogen elkaar echter niet aanraken, 
gebruik alleen je stem.   

• Ga per twee staan. Eén van jullie sluit de ogen, de andere gaat 
erachter staan. Wie de ogen gesloten heeft laat zich zachtjes achteruit 
vallen, vertrouw op je partner! Hij/zij vangt je wel op! 

 
3. Enkele vragen om tijdens de voorstelling over na te denken 
 
Gezinsleden + rollenpatronen: 

• Welke gezinsleden herken je? 
• Wie vertolkt welk gezinslid?  
• Spelen de acteurs slechts 1 personage of hebben ze meerdere rollen? 
• Herken je bepaalde rollenpatronen bij bepaalde spelers & zo ja welke 

en bij wie? 
• Welke linken tussen de personages kan je leggen, welke relaties komen 

aan bod? 
 
Gezinstaferelen 

• Welke typische gezinstaferelen zie je? 
• Merk je binnen deze taferelen rare of vreemde dingen op met 

betrekking tot het samenleven als gezin?  
 
Een voorstelling zonder woorden 

• Waarom denk je dat de maker ervoor heeft gekozen om zonder 
woorden te werken?  

• Mis jij woorden als extra vorm van informatie, of heb je geen woorden 
nodig om betekenis te geven aan de voorstelling?  
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++ NA DE VOORSTELLING ++  
 

1. Vragen met betrekking tot de voorstelling 
 
Grijp terug naar de vragen en probeer antwoorden te formuleren. Onthoud: 
er bestaan geen juist of foute antwoorden!  
 
Gezinsleden + rollenpatronen: 

• Welke gezinsleden heb je herkend? 
• Wie vertolkt welk gezinslid?  
• Spelen de acteurs slechts 1 personage of hebben ze meerdere rollen? 
• Heb je bepaalde rollenpatronen herkend bij de spelers & zo ja welke en 

bij wie? 
• Welke linken tussen de personages heb je kunnen leggen, welke 

relaties kwamen aan bod? 
 
Gezinstaferelen 

• Welke typische gezinstaferelen heb je gezien? 
• Heb je binnen deze taferelen rare of vreemde dingen gezien met 

betrekking tot het samenleven als gezin?  
 
Een voorstelling zonder woorden 

• Waarom denk je dat de maker ervoor heeft gekozen om zonder 
woorden te werken?  

• Heb jij woorden gemist als extra vorm van informatie, of had je geen 
woorden nodig om betekenis te geven aan de voorstelling? 

 
2. “Ik kan bepaalde keuzes vooraf niet altijd benoemen, ze ontstaan in het 
werkproces en bepaalde beelden sluipen vanzelf in de voorstelling.” 
 
Zoals je kon zien was de voorstelling heel beeldend. Welke scène/welk beeld 
is je het meest bijgebleven en waarom?  
 
Extra: Indien je wil kan je een foto maken van het beeld dat je het meest is 
bijgebleven: Tracht het samen na te spelen en neem er een foto of filmpje 
van! Stuur het daarna op naar scholen@kopergietery.be. 
 
3. “De fotograaf brengt expliciet in beeld wat niet kan uitgesproken worden. 
[…] Wat triest.” 
 
Gregory Crewdson (°26 sept. 1962; Brooklyn, NY) is een Amerikaanse 
fotograaf die met zijn fotografie dagdagelijkse huiselijke taferelen in een 
bevreemdend licht wil plaatsen. Crewdson gaat daarvoor op zoek naar de 
onuitgesproken verlangens en angsten binnen een familie. Het resultaat kan 
omschreven worden als ‘stills’ uit dramatische filmscènes: De foto’s lijken 
gepauzeerde momenten uit een film. Vaak gaat het bij Crewdson om 
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overdreven dramatische taferelen waarin 
gedeprimeerde, eenzame figuren in een 
sombere omgeving worden geplaatst. De 
sfeer is tragisch, de kleuren zijn donker en 
toch ziet het geheel er door de doordachte 
staging en belichten esthetisch prachtig uit. 
Crewdsons foto’s zijn één voor één 
prachtige zwartgallige sprookjes.  

 

 Bekijk nu onderstaande foto’s van Crewdson. Vergelijk ze daarna met 
de foto’s die ernaast staan. Wat valt je op? Welke gevoelens roepen de 
foto’s van Crewdson op? Waar liggen de grootste verschillen? 

 

Gregory Crewdson – Untitled (The Father), 2007. 
(Series: ‘Beneath the Roses’) 
 

Gregory Crewdson – Untitled (Sunday Roast), 2005.  
(Series: ‘Beneath the Roses’)  



 
 

 15 

Gregory Crewdson – Untitled, 2002  
(Series: Dream House) 

 
De foto’s tonen telkens een gezin maar er is steeds iets vreemd aan de hand. 
Hoewel er typische gezinsmomenten worden getoond, voelen ze niet typisch 
aan. Ze voelen donker aan. Alsof de gezinsleden niet echt gelukkig zijn. Ze zijn 
met andere woorden bevreemdend. Regisseur Janni van Goor liet zich dan 
ook inspireren door deze foto’s en stopte dit bevreemdende aspect expliciet 
in de voorstelling. We zien momenten waarop het gezin ook vreemd 
aanvoelt. Alsof de gezinsleden niet echt deel willen uitmaken van de groep. 
 

 Hoe zag je dit in de voorstelling? Heb je soms ook zo’n momenten dat 
je geen deel wil uitmaken van een familie? Waarom? Bespreek in groep wat 
je kan doen op zo’n momenten. 
 
4. “…om deel uit te maken van een familie: soms van harte, soms onwillig, 
maar altijd onontkoombaar.” 
 
Familiebanden zijn vaak voor het leven, dat vindt ook de regisseur. Familie 
blijf je voor altijd, je kan er niet aan ontsnappen. Je bent steeds verbonden 
met iedereen en bent steeds in verhouding ten opzichte van iemand anders: 
Je blijft een kind van je moeder, je blijft een neef van een verre tante, hoe 
vaak je die ook ziet of graag je dat ook wil. Of soms zelfs helemaal tegen je 
zin. 
 

 We gaan net zoals de voorstelling dit gevoel in beeld brengen! 
Verspreid iedereen over de ruimte en geef hen een ‘functie in de familie’. De 
ene is bijvoorbeeld tante, de andere is oma, een andere leerling is een zus. 
Neem dan een touw en ga langs alle personen. Wikkel je touw rond elke 
persoon terwijl je zegt hoe je je tegenover elkaar verhoudt. Ga zo elke leerling 
af tot je iedereen gehad hebt! Zie je wat voor web je creëert? Wat voor 
gevoel geeft je dit? 

Bijvoorbeeld: Ik ben Tom en ik ben de neef van mijn tante Brigitte, de 
broer van mijn zus Anja, de zoon van mijn vader Johan,…   
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> Knip nu de touwen door van het ‘familieweb’ dat je voor de opdracht 
hierboven maakte’. Hoe voelt dit?   
> Hoe zag je dit losbreken in de voorstelling uitgebeeld? 
 
Family Trees drukt uit hoe je gezin een blauwdruk vormt van wie je bent, maar 
dat het toch aan jezelf is om je te ontwikkelen en je eigen weg te zoeken. Het 
toont hoe sommige gezinsleden zich van de familie afscheuren om hun eigen 
weg te gaan. Ze knippen als het ware de familiebanden door. Hoewel ze 
nooit echt ‘geen deel’ meer uitmaken van de familie, zoeken ze toch hun 
eigenheid op. Ze trekken de wijde wereld in, gevormd door de familie. 
 
“Naar dat ingekapselde leven heb ik geen heimwee, het loskomen daarvan 
is in ieder geval een bevrijding geweest.” 

 Lees onderstaande songtekst van ‘Goud’ (Bazart). Hoe kan je deze 
tekst aan het losbreken van je familie binden? Let hierbij vooral op de 
vetgedrukte stukjes tekst. 
 
Eén dans, geef me één dans met de duivel 
Geen kans, er is geen kans op nog twijfel 
 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
 
Meevalt, als het meevalt op het einde 
Oh geloof mij, elk feest duurt hier oneindig 
 
Ik zie goud aan de rand van de zon 
Ik ben te oud om te weten waarom 
Mijn trein op het foute perron 
Mijn trein zoekt een nieuwe wagon 
 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
 
Nee dan liever niet voorgoed verdwijnen 
Oh alles wat ooit groot was is nu kleiner 
 
Ik zie goud aan de rand van de zon 
Ik ben te oud om te weten waarom 
Mijn trein op het foute perron 
Breintrein zoekt nieuwe wagon 
 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel 
Oh liever snel naar de hel dan traag naar de hemel  
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6. “Maar je gezin vormt wel een soort blauwdruk voor wie je bent. We zullen 
op een dag allemaal definitief onze ouders verliezen en daarom opschuiven 
in de opeenvolging van generaties.” 
 
De voorstelling eindigt met iemand die in de schoenen van een ander stapt. 
Dit symboliseert de opeenvolging van generaties. Je stapt dan ‘letterlijk’ in de 
schoenen van je ouders. 

 Zoek de link tussen deze bekende ouders/grootouders en hun 
kinderen/kleinkinderen. Vind jij wat de connectie is? 
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We zien telkens twee gezinsleden die hetzelfde werk uitvoeren (Julio Iglesias & 
zoon Enrique Iglesias: zanger - Will Smith & zoon Jaden Smith: acteur/muzikant 
– Roald Dahl & kleindochter Sophie Dahl: schrijver). Ze lijken dus erg op hun 
familieleden. Denk maar aan familiebedrijven,… 
 
Zonder dat je het beseft heeft je familie een grote invloed op jou. Het blijft 
niet enkel bij een beroep dat je allebei uitoefent. Zo kan je ook bepaalde 
trekken of ‘gekheden’ van je familie overnemen. Misschien heb je 
bijvoorbeeld trekken van je mama’s kant of eerder van je papa’s kant of lijk 
je erg op je opa, oma,…? Of misschien ga je later op dezelfde manier met je 
kinderen om zoals jouw mama met jou omging. Zo gaat de cirkel steeds rond 
en dit zien we ook in Family Trees uitgebeeld. 
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++ FILMTIPS ++  
 
• Another Year (2010) – Mike Leigh 
• Boyhood (2014) – Richard Linklater 
• Toen mijn vader een struik werd (2016) – Nicole van Kilsdonk 
• Captain Fantastic (2016) – Matt Ross 
• Das Weisse Band (2009) – Michael Haneke 
• Gregory Crewdson: Brief Encounters (2012) – Ben Shapio  
 
++ LEESTIPS ++  
 
• Boek: Hier Ben Ik – Jonathan Safran Foer 
• Gedicht: Dakloos – Bernard Dewulf 
• Artikel over rolverdeling binnen eenoudergezinnen: 

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/klassieke-rolverdeling-man-vrouw-
ook-in-een-eenoudergezinnen~aa594ae5/ 

• Leestip voor de leerkracht:  
The Anthropology of Childhood – David F. Lancy  
(Cambridge University Press, 2008) 
 

 


