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FILMBESCHRIJVING
Deze film volgt drie vrienden Zack, Keire en Bing terwijl 
zij opgroeien in Rockford, Amerika. Zack wordt binnen-
kort vader, Keire probeert zijn eerste baan te vinden en 
Bing filmt dit proces. De stad waarin ze leven kent grote 
armoede en werkeloosheid. De drie vrienden proberen 
dit milieu te ontvluchten terwijl ze tegelijkertijd worstelen 
met hun verleden. Skateboarden is hun uitlaatklep. Bing 
verhuist naar Chicago maar komt na een aantal jaar weer 
terug naar de stad om te onderzoeken wat er van zijn 
vrienden geworden is. Als jonge filmmaker onderzoekt 
hij de overeenkomstige omstandigheden uit hun jeugd 
die bij ieder van hen tot een ander pad en verschillende 
inzichten hebben geleid. Zack en zijn gewelddadigheid 
en alcoholisme komen steeds meer bovendrijven. Keire 
heeft de droom om de stad te verlaten terwijl hij tegelij-
kertijd een manier probeert te vinden om om te gaan met 
de dood van zijn gewelddadige vader.  

CONTEXT 
In Rockford leeft ongeveer 22% van de inwoners onder de 
armoedegrens. Er heerst in de stad een grote werkloos-
heid. Armoede is naast psychische problematiek en ver-
slaving een van de grootste risicofactoren van huiselijk 
geweld. Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor de 
maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een 
gewelddadige jeugd hebben gehad 25% meer kans heb-
ben om tijdens de tienertijd kinderen te krijgen. 80% van 
de jongeren heeft last van één of meerdere psychische 
aandoeningen, ongeveer 30% mishandelt vervolgens de 
eigen kinderen en loopt een groot risico om verslaafd te 
raken aan drugs of alcohol. In Amerika neemt het aantal 
meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld 
toe. Om die reden zijn in Amerika meer regels en wetten 
opgetekend om bewustwording te creëren rondom deze 
problematiek. 

Ook in Nederland is huiselijk geweld een groot probleem. 
Jaarlijks zijn er ongeveer 200.000 slachtoffers van ernstig 
huiselijk geweld. Van de totale Nederlandse bevolking 
is 45% van de mensen tussen de 18 en 70 jaar slachtof-
fer geweest van fysiek, seksueel of psychisch geweld 
in huiselijke kring. Van de 200.000 geweldplegingen 
worden er jaarlijks maar 63.000 bij de politie gemeld. Dat 
is ongeveer een derde van het totaal aantal slachtoffers. 
De reden voor dit lage cijfer is dat veel mensen vanwege 
schaamte, angst of schuldgevoelens geen melding ma-
ken. 

DE MAKER
Bing Liu werd geboren in 1989 in China. Hij verhuisde op 
zijn vijfde samen met zijn moeder naar Amerika. Zijn moe-
der hertrouwde met een Amerikaan waarmee zij vervol-
gens ook een kind kreeg. Geinspireerd door de film First 
Love begon Liu op zijn vijftiende met het maken van korte 
opnames en het interviewen van skateboarders. 

Na zijn middelbare school te hebben afgerond in Rock-
ford verhuisde hij naar Chicago waar hij zijn master 
diploma in literatuur behaalde. In 2012 werkt Liu voor het 
eerst mee aan verschillende filmsets. Ondertussen begon 
Liu op zijn twintigste met het maken van zijn eerste 
documentaire Minding the Gap. In deze documentaire is 
Liu zowel de regisseur als het onderwerp van de film. Met 
zijn film wilde hij vooral de gevolgen van huiselijk ge-
weld onder de aandacht brengen, en de manier waarop 
een hobby (in dit geval skateboarden) en praten over je 
gevoel kunnen helpen bij het verwerken van traumatische 
ervaringen.

VERDIEPING

Links met interviews over de film: 
• https://filmkrant.nl/interview/bing-liu-minding-the-gap/ 
• https://filmmakermagazine.com/105737-i-had-a-moral-
crisis-bing-liu-on-minding-the-gap-personal-doc-voiceovers-
and-cycles-of-abuse/#.XPd5fYgzaUk 
• https://www.esquire.com/entertainment/a26425106/
minding-the-gap-bing-liu-true-story-explained/ 

Links met informatie over de maker: 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Bing_Liu_(filmmaker) 
• https://www.mindingthegapfilm.com/our-team 

Link met cijfers over huiselijk geweld in Amerika: 
• https://americanspcc.org/child-abuse-statistics/ 
• https://www.thoughtco.com/domestic-violence-in-the-
us-973320 
Link met cijfers over huiselijk geweld in Nederland: 
• https://www.blijfgroep.nl/kennis-delen/feiten-en-cijfers 
 

Minding the Gap
Bing Liu, Verenigde Staten, 2018, 82 min
Minding the Gap kwam tot stand in samenwerking met 
Kartemquin Films en American Documentary | P.O.V. 

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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Opdrachten

Het gebruik van een specifieke camera is bepalend voor 
de film. Zo kun je met een handheld (waarbij de came-
raman de camera in zijn handen houdt) makkelijk om 
je onderwerp heen lopen en filmen. De cameraman is 
dan flexibel en snel en de beelden hebben een realis-
tisch effect. Het nadeel is dat de camera wat schokkerig 
beweegt en de beelden onrustig kunnen zijn. Een camera 
op statief geeft natuurlijk een rustiger beeld maar is weer 
niet mobiel. Een steadycam combineert de voordelen 
van beide camera’s: de camera is net als een handheld te 
dragen maar de camera is wel aan de cameraman beves-
tigd en onder de camera bevindt zich een constructie die 
kleine bewegingen van de cameraman corrigeert. 

1. Als jij een film zou gaan maken de onderwerpen die 
in Minding the Gap worden behandeld, welke type 
camera zou je dan gebruiken en waarom? Je mag ook 
voor een combinatie van de drie kiezen. 

2. Wie opgroeit in Rockford, Illinois, kijkt uit op werkloos-
heid en armoede. Minding the Gap gaat over drie 
goede vrienden die hun uitlaatklep vinden in skate-
boarden. Wat helpt jou om met moeilijke onderwerpen 
in je leven om te gaan? 

voor de film

1

CONTEXT

2 
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Opdrachten

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



3. Van de Amerikanen die in Rockford (Illinois) wonen, 
leeft 22 % onder de armoedegrens. De werkloosheid 
onder de bevolking is erg hoog. 

a. Welke gevolgen heeft een hoge mate van werkloos-
heid op een maatschappij? 

b. En welke gevolgen kan hoge werkloosheid hebben 
voor kinderen die opgroeien in zo’n maatschappij? 

 
4. Soms worden er in een documentaires dingen in scène 

gezet. Dit noemen we ensceneren. 
a. Op welk moment in deze film heeft de maker een 

shot geënsceneerd? 
b. Waarom gebeurt dit denk je? 
c. Is een documentaire, wanneer er delen in scène 

worden gezet, dan wel waargebeurd? Licht je ant-
woord toe. 

5. Denk je dat de maker zijn manier van filmen, dus bij-
voorbeeld met veel close-ups, bewust heeft gekozen? 
Leg je antwoord uit aan de hand van twee momenten 
uit de film. 

6. Tijdens het filmen wordt Bing Liu gevraagd waarom 
hij altijd aan het filmen is. Uiteindelijk beslaat de film 
ongeveer 5 jaar van de levens van Zack, Keire en Nina 
en Bing. 

a. Denk je dat de filmmaker vanaf de eerste filmshots 
de verhaallijn al in zijn hoofd had zitten? 

b. Waarom denk je dat de maker aan zijn vrienden 
vraagt wat zij ervan vinden om de hele tijd gefilmd 
te worden? 

7. Hoe zou jij de sfeer omschrijven die in het begin van 
de film wordt neergezet? 

8. Hoe verandert deze sfeer door de film heen? 

9. Op bepaalde momenten in het verhaal is de invloed 
van de camera ongemakkelijk en soms ook wel con-
fronterend. Op welke momenten is dit volgens jou? 

In een recensie over deze film wordt geschreven: 
‘Met de documentaire Minding the Gap maakt de 29-ja-
rige Chinees-Amerikaanse filmmaker en cameraman Bing 
Liu een overrompelend filmdebuut. Wat begint als een 
skatefilm over drie jonge vrienden (waaronder de maker 
zelf) wordt in anderhalf uur uitgediept tot een empathisch 
portret van drie jongens die, elk op hun eigen manier, het 
huiselijk geweld uit hun jeugd proberen te verwerken.’ 

10. Beschrijf per persoon hoe deze drie jongens proberen 
de trauma’s uit hun jeugd te verwerken. 

11. In de introductie van de film wordt gezegd: ‘Wanneer 
je een kind bent denk je niet na, je doet gewoon. Maar 
ergens onderweg in het proces van volwassen worden 
verlies je deze houding.’ 
Vind je deze uitspraak herkenbaar? Waarom wel/niet? 

na de film 
‘FILMSTIJL’
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na de film 
‘FILMINHOUD’
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12. Zack zegt op een gegeven moment: ‘Ik heb me nooit 
helemaal op mijn plek gevoeld binnen mijn familie.’ 
Ken jij dit gevoel? Leg je antwoord uit.  

13. Zack was zestien jaar toen hij uit huis ging. Als reden 
geeft hij aan dat hij botste met de erg gestructureerde 
manier van leven van zijn ouders. 
Is het verstandig om op zo’n jonge leeftijd uit huis te 
gaan denk je? Waarom wel/niet? 

14. Minding the Gap gaat ook over racisme en discrimi-
natie. Op welke momenten komt dit naar voren in de 
film? 

15. Zack zegt over zijn zoontje dat hij alles over heeft 
voor zijn zoontje. Dat hij alles wil doen om er voor te 
zorgen dat het een goed persoon kan worden. Denk je 
dat hij het gevoel heeft dat zijn ouders hetzelfde voor 
hem hebben gedaan? 

16.  Keire vertelt dat hij streng werd gecorrigeerd toen hij 
een keer het raam uitklom en zijn vader dit ontdekte. 
a. Wat deed zijn vader? 
b. Hij vertelt dit verhaal met een lach op zijn gezicht. 
Waarom is dit denk je? 

17. Zack en Nina hebben ruzies over wie er wanneer voor 
het kind moet zorgen. Denk je dat ouders hier altijd 
wel een beetje ruzie over kunnen hebben of komen de 
ruzies van Zack en Nina voort uit hun eigen situatie? 

18. De filmmaker stelt verschillende vragen tijdens het 
filmen aan zijn vrienden. Hiermee probeert hij te 
onderzoeken of hun jeugd ‘normaal’ is geweest. Welke 
vragen zijn dit? 

19. Hij vraagt aan Zack: ‘Heb je wel eens te maken gehad 
met huiselijk geweld?’ Zack reageert hierop met een 
wedervraag: hoe definieer je huiselijk geweld? 
a. Hoe definieer jij huiselijk geweld? 
b. Op welke manier heeft huiselijk geweld invloed op 
je opvoeding en je verdere ontwikkeling? 

20. De halfbroer van de filmmaker vertelt dat hij de 
verhouding met zijn vader elke dag opnieuw op de 
weegschaal plaatste. Deze verhouding was volledig 
afhankelijk van of hij iets verkeerd had gedaan in de 
ogen van zijn vader. Maar aan de hand van een voor-
beeld, van een dag waarop eigenlijk helemaal niks 
aan de hand leek, blijkt dat zijn vader hem dan ook 
dingen kwalijk nam en hem belaagde. Dit keer door 
een schaar te pakken en het haar af te knippen van 
zijn zoon. 
Wat doet het met een kind als het elke dag opnieuw 
moet inschatten of zijn vader boos zal worden of niet? 

21. In het gesprek dat de filmmaker met zijn moeder 
voert, zien we hoe de camera’s zijn opgesteld in de 
woonkamer. In films is het niet heel gebruikelijk dat 
het publiek de filmset te zien krijgt. Waarom heeft de 
filmmaker hiervoor gekozen? 

na de film 
‘FILMINHOUD’ VERVOLG
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na de film 
‘DE MAKER’
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bing liu

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.

22. De moeder van de filmmaker zegt dat, als dit zou kun-
nen, ze de opvoeding over zou doen. Denk je dat hij 
met deze woorden getroost is? In hoeverre wel/niet? 

23. Waarom denk je dat deze film Minding the Gap heet?

24. De maker was aanvankelijk helemaal niet van plan om 
een film over zichzelf te maken. Waarom is hij toch 
onderdeel van de film geworden? 

25. Denk je dat het maken van deze film de maker heeft 
geholpen in zijn eigen verwerkingsproces? Waarom 
wel/niet? 

26. De maker zegt dat hij, omdat hij geen oordeel geeft 
over mensen, makkelijk diepgaande gesprekken kan 
voeren met zijn vrienden. Denk je dat de camera ook 
nog effect heeft op de openheid van de gesprekken? 

27. Het uitkiezen van de juiste muziek bij de shots vond 
Bing Liu ontzettend lastig. Vooral omdat muziek zeer 
bepalend kan zijn voor de sfeer. Hiermee kan een ma-
ker namelijk veel invloed uitoefenen op de film. Vind 
jij dat het hem gelukt is om de juiste muziek te kiezen 
voor deze film? Licht je antwoord toe. 

28. Deze film gaat, naast opgroeien in een gewelddadige 
thuissituatie, ook over opgroeien in het algemeen. 
a. Op welke manier laat deze film je nadenken over 
jouw eigen jeugd en hoe je bent opgegroeid? 
b. Wanneer je een documentaire over jezelf zou 
maken (en over je vrienden) wat zou er dan beslist in 
komen? 
c. En wat beslist niet? 
 

29. Het verhaal over deze drie vrienden benadert het 
onderwerp huiselijk geweld vanuit verschillende 
perspectieven. Wat heb jij geleerd door vanuit deze 
perspectieven naar dit onderwerp te kijken? 

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


Aantekeningen


