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Contextblad
FILMBESCHRIJVING 
In een flatje in een buitenwijk van Mumbai zet een haan 
het huishouden van een Indiase familie op zijn kop. 
Geamuseerd dan wel geïrriteerd doen de gezinsleden 
om beurten verslag van de bizarre situatie. Een haan als 
huisdier, dat heeft toch niemand? Rap doorsneden met 
beelden van de haan in actie – hij stoort iedereen bij het 
werk, poept op de smetteloze vloer en kraait naar har-
tenlust – groeit de film uit tot een frisse tragikomedie. De 
haan blijkt de baas over alles en iedereen in huis. Gaan-
deweg zien de gezinsleden zich dan ook gedwongen om 
de onvermijdelijke vraag te stellen: Wat gaan we doen 
met deze haan?

CONTEXT 

In India werd ruim 1500 jaar geleden het kastenstelsel 
ingevoerd. Het kastenstelsel bestaat in verschillende 
landen zoals Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, 
Bali (Indonesië), maar nergens zo uitgebreid als in India. 
Elke kaste heeft zijn eigen leefregels en gewoonten. Het 
kastenstelsel bestaat uit vier hoofdkasten. Je kan het kas-
tenstelsel zien als een Pyramide waar helemaal bovenaan 
de Brahmanen staan, dit is de priesterlijke en geleerde 
kaste. Onder de Brahmanen staat de Kschatriya, de kaste 
van strijders en heersers. Daaronder komt de Vaishya, 
de kaste voor boeren en handelaren en helemaal onder-
aan komt de Shudra, de kaste voor burgers en arbeiders. 
Iedereen die niet is ingedeeld in een van de bovenge-
noemde kasten, behoort tot de kastelozen: De onaan-
raakbaren. Je kaste wordt bepaald door je afkomst en het 
is niet mogelijk om van kaste te veranderen. In deze film 
wordt het onderwerp van het kastenstelsel op een zeer 
subtiele wijze neergezet: Is het mogelijk voor een dier om 
te ontsnappen aan zijn eigen lot?
 
DE MAKER

Rishi Chandna groeide op in Calcutta en ging hier naar 
school. Hij studeerde Marketing en Reclame maar besloot 
op latere leeftijd dat hij in de filmindustrie wilde werken. 
Doordat zijn moeder een groot filmliefhebster was keek 
hij in zijn jeugd veel films. Hierdoor ontwikkelde hij zelf 
ook een passie voor film en kreeg hij de motivatie om zelf 
films te gaan maken. 

Het idee voor zijn eerste film Tungrus kwam voort uit een 
gesprek dat hij opving op zijn werk. Op een dag hoorde 
hij zijn collega spreken over een kennis die een haan 
had als huisdier in een klein appartement in Mumbai. 
Dat vond hij een bijzonder verhaal. Kippen houden is 
heel normaal op het platteland, maar in een stad is het 
vreemd. Aan de andere kant, zegt Chandna, gebeuren 
er in een drukke chaotische stad zoals Mumbai zoveel 
vreemde dingen, dat het bijna normaal is wanneer iets 
vreemd is. Daarnaast at Chandna met zijn familie drie 
keer per week kip. Hij had er nooit over nagedacht om 
een kip of haan als huisdier te nemen. Een hond of kat 

vond hij normaal, maar kippen bestonden om te eten. 
Rishi Chandna is een filmmaker die altijd op zoek is naar 
vreemde en absurde verhalen, die net onder het opper-
vlak van het dagelijks leven bestaan. Tungrus is hier een 
duidelijk voorbeeld van. Met deze film probeert de maker 
een inkijkje te geven in het leven van een familie uit de 
Indiase middenklasse. De film gaat over de haan, maar 
ondertussen behandelt het ook thema’s als consumptie-
gedrag, het kastenstelsel en vegetarisme. 

VERDIEPING
Over de film: 
• https://www.tungrus.com/about/ 
Over de stad Mumbai: 
• https://issuu.com/thiememeulenhoff/docs/geokrant-
65_37c08be4b8ecda 
Over het veranderen van de stad Mumbai: 
• https://www.trouw.nl/cultuur-media/het-moderne-mumbai-
is-veel-meer-dan-bollywoodfilms-sloppenwijken-en-heilige-
koeien~b79fc390/ 
Een website die ingaat op het hindoeïsme: 
• https://npofocus.nl/artikel/7664/wat-is-hindoeisme 
Een website die ingaat op de aparte benoeming van 
ouderen, zoals het geval is in de Indiase cultuur: 
• https://www.stabroeknews.com/2016/opinion/letters/02/13/
indians-use-aunty-uncle-terms-respect-world/ 
Een website die ingaat op het kastenstelsel 
in India: 
• https://www.indiaweb.nl/religie/kastenstelsel/ 

Tungrus 
Rishi Chandna 
India 2018, 13 min.
Tungrus kwam tot stand in samenwerking mets Deepak 
Nambiar, Neha Mehra and Vinit D’souza.
 

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. Reageer op de volgende stellingen. 
• Het is belangrijk om documentaires te bekijken. 
• Als documentairemaker film je dingen die echt zijn 

gebeurd. 
• Je mag als documentairemaker niet ingrijpen in een 

situatie omdat het dan niet meer ‘echt’ is. 
• Wie de filmmaker is, wat zijn/haar voorgeschiedenis is, 

heeft veel invloed op het onderwerp van de film.
• Soms worden stukken in een documentaire in scène 

gezet. Dit heet ensceneren. Wat zouden de redenen 
kunnen zijn voor een maker om een scène te enscene-
ren. Noem er minstens twee. 

 

Deze film gaat over een haan die als huisdier wordt ge-
houden in een klein flatje in Mumbai. 

2. Wat verwacht je van de leefomstandigheden van men-
sen die in flatjes wonen in Mumbai? Wat weet je van 
Mumbai?

3. Tungrus duurt 12 minuten. Denk jij dat je een docu-
mentaire zou kunnen maken over jouw huisdier die 12 
minuten duurt? Waarom wel/niet? 

voor de film 
‘STIJL’ 

1 

voor de film
‘CONTEXT’ 

2
T/M OPDRACHT 3

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

Opdrachten



4. De haan wordt in de eerste shots aan ons voorgesteld. 
a. Hoe wordt de haan in beeld gebracht? 
b. Waarom denk je dat de maker dit zo heeft gedaan? 

5. Welke shots heeft de maker in deze film vooral gebruikt 
om een beeld te schetsen van de familie en de haan? 

*Een shot is een ononderbroken filmopname, meerdere 
shots vormen samen één scène. 

6. Waarom heeft Uncle de haan in eerste instantie ge-
kocht? 

7. Wat vind je daarvan? 

8. Is het doel van Uncle bereikt?
 
9. De moeder vertelt dat zij degene is die de haan heeft 

opgevoed. Denk je dat je een haan kunt ‘opvoeden’? 
Leg je antwoord uit. 

10. In de film noemen de familieleden een aantal nade-
len van het hebben van een haan als huisdier. Welke 
nadelen worden er genoemd? 

11. Ondanks de genoemde nadelen merk je dat de fami-
lieleden de haan stiekem ook wel leuk vinden. Waar 
kun je dat aan merken? Schrijf ten minste drie voor-
beelden op. 

12. Hoe voel je je over het einde van de film? 

13. Zou jij dezelfde keuze hebben gemaakt als Uncle? 
Waarom wel/niet? 

 
14. In India bestaat het kastenstelsel. Dit kastenstelsel 

verdeelt de bevolking in vier lagen: de priesterlijke 
en geleerde klasse, de strijders en de heersers, de 
handelaars en de landbouwers en als onderste laag 
de dienaren en arbeiders. Je kaste wordt bepaald 
door je afkomst en het is niet mogelijk om van kaste te 
veranderen. 
a. Tot welke kaste behoort deze familie denk je? 
b. Waarom denk je dit? 
c. Reageer op de volgende stelling: Een kastenstel-

sel is een goede manier om een maatschappij in 
te delen. Het is lekker helder en overzichtelijk en 
iedereen weet waar hij of zij aan toe is. 

 
15. In India is het Hindoeïsme de meest voorkomende 

religie (80% van de bevolking). Hindoes hebben veel 
respect voor alles wat leeft. Veel hindoes zijn daarom 
ook bijvoorbeeld vegetariër. 
a. Heb jij het idee dat de familie leeft volgens deze 

religie? 
 

na de film 
‘FILMSTIJL’

4 
T/M OPDRACHT 5

na de film 
‘FILMINHOUD’

6 
T/M OPDRACHT 15



16. Wat zou het doel van het maken van deze film zijn 
denk je? Leg je antwoord uit. 

17. Reageer op de volgende stelling: De haan staat in 
deze film symbool voor het Indiase kastenstelsel. 

18. Reageer op de volgende stelling: Deze film gaat in op 
het leven van een doorsnee familie in Mumbai.

In verschillende culturen wordt naar oudere mensen 
verwezen door hen oom of tante te noemen. Dit wordt 
gezien als een respectvolle manier van het benaderen 
van oudere mensen. 

19. Heb jij in jouw cultuur ook een andere naam voor een 
ouder persoon? 

na de film 
‘DE MAKER’

16 
T/M OPDRACHT 17

rishi chanda

na de film 
‘NIEUW PERSPECTIEF’

18 
T/M OPDRACHT 19

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


