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Contextblad
FILMBESCHRIJVING 
Gracious is zestien jaar en woont in Zimbabwe. Ze is doof 
en communiceert in gebarentaal. Een tijd geleden, toen 
ze logeerde bij haar grootmoeder, is ze verkracht door 
haar neef. Grootmoeder wilde het niet geloven, maar 
gelukkig ging haar moeder met haar naar de politie. Gra-
cious is nog steeds erg boos over wat haar is overkomen. 
Ze doet tevergeefs haar best om het vreselijke voorval te 
vergeten. Op school houdt ze zich afzijdig, en ze heeft 
weinig vertrouwen meer in andere mensen. Zal het haar 
lukken om te leren mensen weer te vertrouwen en plezier 
te kunnen maken? 

CONTEXT 
De school waar Gracious op zit wordt ondersteund door 
King George VI Centre. Dit centrum zet zich in voor 
kinderen in Zimbabwe met een beperking. Zij trainen de 
docenten van de school in gebarentaal. De school waar 
Gracious naar toe gaat is de enige school in Zimbabwe 
speciaal voor kinderen met een beperking. De leerlingen 
op deze school zijn doof of blind of zijn geboren met een 
afwijking. Wanneer je een lichamelijke beperking hebt 
is de kans vier keer zo groot dat iemand te maken krijgt 
met seksueel misbruik. Dit blijkt uit een onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 2016. Seksueel 
misbruik kan enorme impact hebben op het leven van de 
slachtoffers en is een groot maatschappelijk probleem. 
Zo heeft in Zimbabwe 1 op de 4 vrouwen vanaf hun vijf-
tiende levensjaar te maken gehad met seksueel geweld. 
Jonge meisjes raken hierbij vaak besmet met aids of 
worden zwanger. Ze verlaten vroegtijdig school waardoor 
verdere kansen op scholing wordt uitgesloten. Op deze 
manier wordt door toedoen van seksueel geweld hen de 
toekomst ontnomen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat op internationaal niveau 53% van 
de vrouwen en 19% van de mannen wel eens te maken 
heeft gehad met seksueel misbruik. Wat seksueel mis-
bruik precies inhoudt kan uiteenlopen van ongewenst te 
worden aangeraakt tot aan seksueel geweld. 

DE MAKER
Anneke de Lind van Wijngaarden studeerde videovorm-
geving aan de Kunstacademie in Den Haag. Hier leerde 
ze over camera, regie, belichting, montage en scenario. 
Annelies Kruk studeerde Algemene Letteren. Toen zij als 
regisseur bij de NCRV werkte, deed ze bijscholing aan de 
Media-academie in regie, camera en montage. Annelies 
en Anneke maken samen jeugddocumentaires die vaak 
ingaan op thema’s met betrekking tot kinderrechten. 

Voor de film Gracious werkten Anneke en Annelies sa-
men met het Lilianefonds. Ze reisden af naar Zimbabwe 
waar het fonds aan een project werkte in samenwerking 
met de school van Gracious. Voordat Anneke en Annelies
deze precies zou gaan. Ze besloten drie kinderen te 

interviewen die betrokken waren bij het project en kozen 
toen uiteindelijk Gracious. Van de drie kinderen greep 
hun het verhaal van Gracious het meeste aan. Met deze 
film wilden zij het verhaal van Gracious vertellen. Ener-
zijds gaat het over wat voor een effect het trauma op haar 
leven heeft. Anderzijds laat de film ook zien hoe krachtig 
en dapper Gracious met haar trauma omgaat. 

VERDIEPING

Voor de website van het centrum waar Gracious door 
werd geholpen: 
• https://ihussey.wixsite.com/king-george-6 
Voor meer informatie over werk met gehandicapten 
kinderen in Zimbabwe: 
• http://www.leonardcheshire.org.zw/ 
Een website van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit 
• https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/seksueel-geweld 
Voor het paper dat ingaat op seksueel geweld, de 
cijfers wereldwijd en de oorzaken voor en gevolgen van 
seksueel geweld: 
• https://www.rutgers.nl/paper-seksueel-geweld 
Artikel met onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie naar seksueel geweld 
onder gehandicapten: 
• https://www.ad.nl/buitenland/kind-met-handicap-vaker-
slachtoffer-geweld~acfd18c3/ 
Website die cijfers geeft over het percentage van 
bekende gevallen van seksueel geweld in Zimbabwe: 
• http://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/
africa/zimbabwe 

Gracious
Anneke de Lind van Wijngaarden en Annelies Kruk
Nederland, 2018, 15 min. 
Gracious kwam tot stand in samenwerking met 
EO/IKONdocs. 

Tip voor docenten
Met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijgt u 
toegang tot meer dan honderd documentaires en bijbe-
horend lesmateriaal. Ga naar www.idfa.nl/docschool-online
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1. Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens 
twee kenmerken. 

De film gaat over Gracious. Gracious is zestien jaar en 
woont in Zimbabwe. Zij is doof en communiceert in ge-
barentaal. Een tijd geleden is zij verkracht door haar neef. 
Door dit vooral is ze angstig geworden, houdt ze zich op 
school afzijdig en vertrouwt ze mensen maar moeilijk. 

2. Reageer op de volgende stelling: 
Als je een lichamelijke beperking hebt, ben je een 
makkelijker doelwit voor seksueel geweld. 

3. Volgens het onderzoeksbureau Rutgers, dat zich inzet 
tegen seksueel geweld, komt wereldwijd één op de 
drie vrouwen in haar leven in aanraking met seksueel 
geweld. 
a. Wat valt er volgens jou allemaal onder seksueel 

geweld? 
b. De genoemde schatting van één op de drie vrou-

wen is een gemiddelde. In welke situaties denk 
je dat de meeste incidenten van seksueel geweld 
plaatsvinden? Leg je antwoord uit. 

voor de film 

1
voor de film
‘CONTEXT’ 

2
T/M OPDRACHT 5

Lees voordat je begint met deze lesbrief het contextblad. In dit document vind je 
relevante achtergrondinformatie.

Opdrachten



 
4. De film gaat in op artikel 19 van het Kinderrechtenver-

drag: Elk kind heeft het recht om beschermd te worden 
tegen misbruik en geweld. 
a. Heb je wel eens gehoord van dit verdrag? 
b. Denk je dat dit artikel vaak in Nederland wordt inge-

zet om een kind te beschermen? 
c. Noem of bedenk een ander artikel dat in dit verdrag 

staat. 
 
5. Reageer op de volgende stelling: 

De film duurt 15 minuten en is daarom te kort om het 
beladen onderwerp van seksueel geweld te bespre-
ken. 

 

6. Kijk nog eens naar het antwoord dat je bij vraag 1 hebt 
gegeven. Komen jouw kenmerken van een documen-
taire overeen met de film die je net hebt gezien? Leg 
uit waarom wel of waarom niet. 

7. In de documentaire is veel muziek te horen, waarom is 
dat denk je? 

8. Ondanks dat Gracious in gebarentaal vertelt over de 
verkrachting, merk je wel dat ze boos is. Hoe kun je dit 
zien? 

 
9. Gracious haar oma gelooft niet dat Gracious is ver-

kracht door haar neef. 
a. Stel je voor dat ook de moeder van Gracious haar 

niet had geloofd, wat denk je dan dat er met Graci-
ous zou zijn gebeurd? 

b. Wat zou dan in dit geval jouw advies voor haar zijn? 
 
10. Later in de documentaire vertelt Gracious dat haar 

oma boos is omdat ze de verkrachting liever geheim 
had gehouden. De oma wilde de familie bij elkaar 
houden. 

a. Denk jij dat om deze reden veel slachtoffers van sek-
sueel misbruik niet durven te vertellen wat er met 
hun gebeurd is? Leg je antwoord uit. 

b. Op welke manier zou je dit kunnen oplossen? 
 
11. Vind jij dat de gevangenisstraf van haar neef vol-

doende is om Gracious haar probleem op te lossen? 
Waarom wel/ waarom niet? 

 
 12.  In een gesprek met een begeleidster op school krijgt 

Gracious advies over hoe zij om moet gaan met haar 
verkrachting. Ze moet zich niet afsluiten maar zich 
juist openstellen. 
a. Ben jij het met dit advies eens? 
b. Zullen de gesprekken met deze begeleidster vo-

doende zijn om Gracious te helpen? 

na de film 
‘FILMSTIJL’
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na de film 
‘FILMINHOUD’
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13. Waarom denk je dat filmmakers deze film hebben 
gemaakt? 

14. Waarom denk je dat ze Gracious hebben gekozen als 
hoofdpersoon voor deze film? 

15. Reageer op de volgende stelling: Het is moeilijk om 
een vertrouwensband op te bouwen met mensen 
wanneer je te maken hebt gehad met seksueel ge-
weld. 

 
16. Wat denk je dat de gevolgen kunnen zijn op maat-

schappelijk niveau van seksueel geweld in Zimbabwe? 

17. Reageer op de volgende stelling: Het doet Gracious 
goed om mee te werken aan deze film omdat het 
haar helpt om haar verkrachting te verwerken. 

18. De school waar Gracious op zit wordt ondersteund 
door het King George VI Centre. Dit centrum zet zich 
in voor kinderen in Zimbabwe met een beperking. Zij 
trainen de docenten van de school in gebarentaal. De 
school waar Gracious naar toe gaat is de enige school 
in Zimbabwe speciaal voor kinderen met een beper-
king. De leerlingen op deze school zijn doof of blind 
of zijn geboren met een andere lichamelijke beper-
king. 
a. Vergelijk de school van Gracious eens met scholen 

voor mensen met een beperking in Nederland. Wat 
zijn de verschillen? Noem er ten minste drie. 

b. Het centrum is opgericht door een NGO. Een NGO 
is een non gouvernementele organisatie die zich 
vaak inzet voor maatschappelijke belangen. Zou 
je zelf ooit voor een NGO willen werken? Leg uit 
waarom wel/waarom niet. 

 

 

na de film 
‘DE MAKER’
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annelies kruk en anneke de lind van wijngaarden

na de film 
 ‘NIEUW PERSPECTIEF’
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De IDFA schoolvoorstellingen worden mede mogelijk 
gemaakt door; Fonds 21 — www.fonds21.nl; P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting — www.pwjanssensfrieschestichting.nl; 
ABN AMRO Cultuurfonds.

http://www.fonds21.nl
http://www.pwjanssensfrieschestichting.nl


Antwoorden


