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Introductie bij het gekozen fragment
De vijftienjarige Levi groeit op in een labiel gezin. Vader
Max zegt zijn vrouw en zijn kinderen niet te kunnen
missen, maar hij gedraagt zich vaak beledigend en agressief. Soms is hij dagen
achter elkaar spoorloos. De moeder van Levi lijkt de feiten niet onder ogen te
willen zien. Max valt zowel Levi als haar jongere zusje Hanna ’s nachts lastig met
allerlei vreemde betogen om zijn gedrag te rechtvaardigen.
Als het zusje Hanna door haar anorexia in levensgevaar komt, wordt het gezin
onder toezicht van de gezinscoach Inge geplaatst.
Levi is de enige in het gezin die tegen haar vader met al zijn idiote fantasieën in
durft te gaan. Zij probeert grip op de werkelijkheid te krijgen door met haar
fotocamera haar omgeving vast te leggen.
Vraag 1
Hanna vraagt aan haar moeder: ‘Waarom hou jij eigenlijk van hem?’
Die vraag gaat er vanuit dát de moeder echt van hem houdt. Dat kan je ook
anders zien.
Hoe denk je dat de moeder de relatie met haar man zou omschrijven, hoe stelt
zij zich tegenover hem op?
Vraag 2
De moeder van Hanna vertelt het verhaal over haar konijn Witje. Zij zier daarin
een aantal parallellen met de verhouding met haar man.
Welke parallellen zie jij? Benoem ze zo concreet mogelijk.
Vraag 3
De vader van Hanna heeft een familieportret geschilderd van een tafereel bij de
geboorte van Aron. Hij heeft er meer dan een half jaar overgedaan, omdat hij op
zoek was naar de essentie.
a. Hoe interpreteer jij het feit dat hij zichzelf in zwart omlijn weergeeft?
b. Hoe interpreteer jij het feit dat hij de rest van het gezin in pasteltinten
weergeeft?
Vraag 4
Hanna past het schilderij aan: zij voegt rood en zwart toe aan haar eigen
afbeelding. Wat wil zij daarmee uitdrukken?
Vraag 5

Waarom zou Hanna met haar laatste foto juist de hamer onder haar bed willen
fotograferen?
Extra
https://www.youtube.com/watch?v=FqL3DpvSISE
http://www.volkskrant.nl/boeken/compositorisch-sterk-debuut-over-deontwrichting-van-een-haags-gezin~a4220370/
Samengesteld door Hans Goosen

