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Waar gaat de documentaire Lon over?
In deze korte animatiefilm maken we kennis met het Antwerpen van de jaren 
dertig waar Léon ofwel Lon Landau als eerste bekende decorontwerper werk-
zaam is bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Lon leeft als het ware zijn 
droom, maar als de Duitsers binnenvallen verandert alles. Lon wordt opgepakt 
en gevangen gehouden in een doorgangskamp in Mechelen, waar de onze-
kerheid vaak erger is dan de honger. Lon brengt het meeste tijd door in het 
schildersatelier bedoeld voor het maken van treinbordjes. Hier begint hij met 
het maken van marionetten. Fysiek gevangen, maar in gedachte vrij. Het is een 
persoonlijke portret gemaakt door familielid Nina Landau.

1
2

LEERLINGENBLAD 
VOOR DE FILM 

Opdracht 1
1. Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee kenmer-
ken. 

Opdracht 2
“Toneel is een leugen. Maar wel een zuivere leugen.” Deze zin komt 
twee keer voor in de film. 
a. Leg uit wat hiermee bedoeld zou kunnen worden. Waarom juist een 
zuivere leugen?
b. Deze zin zou zowel op een speelfilm als op een documentaire van 
toepassing kunnen zijn. Leg uit of je het eens bent met deze stelling en 
betrek in je antwoord zowel de speelfilm als de documentaire als film-
soort. 

LON Nina Landau
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Context
In de Joodse traditie is het van groot belang mensen te herdenken zodat 
iemand niet voor niets is gestorven. Op die manier vereer je de voorouders.
Elk jaar worden er daarom op verschillende plaatsen tijdens, onder andere, de 
dodenherdenking namen voorgelezen van de Joodse slachtoffers.

Voor en Na de film 

Opdracht 3 
a. Denk jij dat door de Tweede Wereldoorlog herdenken extra 
belangrijk is geworden binnen de Joodse traditie? 
b. Welke betekenis kan herdenken hebben voor mensen? Geef een 
voorbeeld.
c. Herdenk jij wel eens iets of iemand? Licht je antwoord toe. 

Opdracht 4 
Lon is een animatiefilm van ongeveer zeven minuten. Deze film gaat over 
de Joodse decorontwerper Lon die tijdens de Tweede Wereldoorlog net 
als andere miljoenen joden wordt opgepakt door de nazi’s en uiteindelijk 
van zijn leven wordt beroofd. 
a. Vind jij dat de lengte van een documentaire laat zien hoe belangrijk 
het onderwerp is? Leg je antwoord uit.
b. Zou jij als maker dezelfde lengte aanhouden voor het vertellen van 
zo’n verhaal? Waarom wel of niet?

Opdracht 5 
Oorlogen leren ons dat mensen in staat zijn om anderen uit te sluiten op 
basis van uiterlijk, geloof of overtuiging. 
a. Kun je een ander voorbeeld noemen van een oorlog of maatschappe-
lijke situatie waarbij het uitsluiten van anderen voorkomt?
b. Denk je dat jij zelf ook wel eens mensen op basis van uiterlijk, geloof 
of overtuiging buitensluit? 
c. Word je zelf wel eens buitengesloten?

Na de film

Opdracht 6 / Over de Maker
De maakster, Nina Landau, kent haar grootoom enkel van een paar ver-
halen en wat foto’s. Ze vertelt: 
“Er is relatief veel te vinden over het leven van Lon voorafgaand aan de 
oorlog. Ik wilde echter dieper ingaan op zijn leven tijdens de oorlog, het 
stukje van zijn leven waar nou juist het minst over gedocumenteerd is 
gebleven.”
a. Waarom denk je dat Nina Landau ervoor kiest om juist dit deel van 
zijn leven te gebruiken voor de film?
b. De documentaire is gemaakt in animatievorm. Waarom denk je dat de 
maakster hiervoor heeft gekozen?
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Opdracht 7
Aan het begin van het maakproces was Nina Landau angstig. Soms wist 
ze niet goed hoe het einde van het proces er uit zou gaan zien. Zo had 
ze moeite met het doen van research. 
a. Beschrijf wie of wat je allemaal nodig hebt om de documentaire Lon 
tot stand te laten komen. 

Opdracht 8/ Stijl van de film
Kijk nog eens naar het antwoord dat je bij vraag 1 hebt gegeven. Komen 
jouw kenmerken overeen met de documentaire die je net hebt gezien? 
Zo niet, schrijf dan twee nieuwe kenmerken op. 

Opdracht 9
De documentaire heeft een aparte stijl qua vormgeving. 
a. Wat valt jou op aan deze stijl?
b. Zou jij voor dezelfde stijl kiezen voor het vertellen van dit verhaal? Leg 
je antwoord uit.
c. Vind jij dat deze documentaire alleen voor kinderen is, of ook voor 
volwassenen? Waarom wel of niet?

Opdracht 10
Gedurende de hele documentaire is er achtergrondmuziek. Waarom 
denk je dat dit zo is?

Opdracht 11/ Over de film
Lon mocht van de Duitsers gewoon werken aan zijn poppen. Waarom 
denk jij dat de Duisters dit toelieten?

Opdracht 12
In de documentaire wordt op een gegeven moment gezegd: “Lon leefde 
in zijn eigen wereld met zijn fantasieën. Maar om hem heen verdwenen 
steeds meer mensen, zag hij dat dan niet?” Denk jij dat Lon dit inder-
daad niet zag? Leg je antwoord uit.

Opdracht 13
Het verhaal van Lon is bijzonder maar zijn lot is er een van vele andere 
Joden. Van de 100.000 Joden die in België leefden heeft slechts de 
helft de oorlog overleefd. Anders dan in Nederland wordt in België (en 
ook in Frankrijk) op 11 november jaarlijks stilgestaan bij het herdenken 
van de gevallen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede 
Wereldoorlog en alle andere oorlogen. 

Lon had een talent. Hij kon mooie poppen maken tijdens zijn verblijf in 
de kazerne, die bij de bevrijding zijn gevonden, waarvan zelfs twee zijn 
‘gered’. Denk je dat Lon daarom anders wordt herdacht dan een van de 
andere Joden die is omgekomen in Bergen Belsen?

Opdracht 14
Heb jij een familielid waarvan jij zelf wel een film of documentaire zou 
willen maken? Wie is dit en waarom is het interessant om over deze 
persoon een film of documentaire te maken?
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