
VOORTGEZET ONDERWIJS
SCHOOLVOORSTELLINGEN

Maceo Frost

Raised by 
Krump
Verenigde Staten, 2016, 21 min.
Raised by Krump kwam tot stand in samenwerking 
met Made by Forest.

Gericht op Maatschappijleer VMBO niveau 3, klas 4 
Samengesteld door Bekijk ‘t en IDFA
Leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig uitvoeren. 



maceo frost

Centraal staat de korte documentaire Raised by Krump 
van regisseur Maceo Frost uit 2016. De film gaat over 
‘Krumping’, een dansstijl die rond 1992 is ontstaan in Los 
Angeles. Voor veel jongeren is deze straatdans niet alleen 
een uitlaatklep voor hun woede, frustratie en agressie, 
maar een redding: zonder ‘Krump’ zouden ze afglijden 
naar een gewelddadig bendeleven.

De lesbrief bestaat uit een reeks vragen waarin beeldvor-
ming, stereotypen, vooroordelen en ‘nurture versus na-
ture’ aan bod komen, en sluit aan bij het thema ‘jongeren’ 
van het vak maatschappijleer. Bekijk ’t-docent en docu-
mentairemaker Mo Anouar zet jou daarna aan het werk 
met een doe-opdracht. In een filmpje legt hij uit hoe je 
een interview houdt en de juiste vragen stelt. Daarna mag 
jij zelf een familielid interviewen: welke problemen had hij 
of zij als tiener? En wat was zijn of haar uitlaatklep? 

FILMBESCHRIJVING

Je kijkt zo naar de film Raised by Krump. Deze film is een 
documentaire. In tegenstelling tot een speelfilm is een 
documentaire een film waarbij de filmmaker de verhalen 
van echte mensen in beeld brengt. De mensen die je 
in een documentaire ziet zijn geen acteurs die een rol 
spelen, maar deze mensen zijn zichzelf in de film. Een 
documentaire probeert je te laten zien en voelen hoe iets 
echt is. Toch is een documentaire geen nieuwsreportage. 
De filmmaker brengt namelijk een verhaal in beeld vanuit 
zijn eigen visie. Je kijkt bij een documentaire met de ogen 
van de documentairemaker naar een echt verhaal.

CONTEXT 
Raised by Krump gaat over de dansstijl Krumping die 
rond 1992 is ontstaan in Los Angeles. Als uitlaatklep voor 
hun woede, frustraties en agressie vonden veel jongeren 
in deze straatdans een nieuwe manier om hun gevoelens 
te uiten. Voor velen is Krumping hun redding: zonder 
zouden ze zijn afgegleden naar het bendeleven vol met 
geweld. In Raised by Krump vertellen de dansers over de 
plek die Krumping in hun leven inneemt en hoe belangrijk 
deze straatdans is voor hun bestaan.

BEKIJK DE DOCUMENTAIRE

Bekijk de documentaire Raised by Krump via deze link:
www.idfa.nl/docschool-online
Inloggegevens: docschoolleerling@idfa.nl 
Wachtwoord: welkom@idfa

https://www.idfa.nl/nl/film/4160bdc1-cb8e-4604-a598-37ba9877ffa2/raised-by-krump


Opdrachten

Noem twee kenmerken van een documentaire. Heb jij 
al eens een documentaire gezien? Zo ja, waar ging die 
over?

 

De documentaire heeft als onderwerp de dansstijl Krum-
ping. Maar deze dansstijl is niet het enige onderwerp dat 
aan bod komt. Noem nog twee onderwerpen die in deze 
documentaire aan bod komen. Welke onderwerp spreekt 
jou het meest aan? Leg je antwoord uit.

De hoofdpersonen in de film vormen een hechte groep. 
Krumping brengt ze bij elkaar. Ze beinvloeden elkaar 
in de manier waarop ze dansen. Maar de invloed gaat 
verder dan alleen de dansstijl. Hoe je in de samenleving 
staat wordt bepaald door je afkomst. Je hebt aange-
boren eigenschappen die je moeilijk kunt veranderen, 
bijvoorbeeld driftig of verlegen zijn. Daarnaast heb je ook 
aangeleerde eigenschappen. Deze eigenschappen; alle 
normen, waarden en gewoonten, neem je over van je 
omgeving zoals je familie en vrienden. 
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Opdrachten



OPDRACHT
De documentaire heet Raised by Krump. Deze titel kan 
op verschillende manieren naar het Nederlands ver-
taald worden. Mogelijke vertalingen zijn ‘opgevoed door 
Krump’ en ‘omhooggetild door Krump’. Op welke manier 
heeft Krump de jongeren ‘opgevoed’? En op welke ma-
nier ‘tilt’ Krump hen omhoog?

De documentaire schetst een bepaald beeld van de 
jongeren. Dit beeld bepaalt onder andere hoe jij tegen 
hen aankijkt. Naast het beeld dat de maker van de film 
jou wil meegeven word je ook beinvloed door jouw eigen 
waarden en normen. Samen vormen deze processen je 
uiteindelijke beeld, dit wordt beeldvorming genoemd.

OPDRACHT
De mensen in de documentaire groeien op in Los Ange-
les, een van de grootste steden van de Verenigde Staten. 
Ze groeien op in een wijk waar veel bendegeweld voor-
komt. Ze vormen samen een minderheidsgroep in deze 
wijk. Wat voor beeld heb je van deze jongeren? Benoem 
twee dingen uit het leven van de hoofdpersonen die je 
aanspreken en twee dingen die je niet aanspreken. Hoe 
vind je dat de filmmaker de hoofdpersonen in beeld heeft 
gebracht? 

In de documentaire vertelt een van de hoofdpersonen 
dat mensen vaak denken dat door de plek waar hij op-
groeit (Compton een achterstandsbuurt in Los Angeles) 
hij een drugsdealer is die met wapens op zak loopt. Hij 
heeft te maken met een vooroordeel. Een vooroordeel 
hebben is over iemand oordelen zonder dat je deze per-
soon kent. Het oordeel is niet gebaseerd op feiten, maar 
op een idee dat iemand van een ander heeft zonder deze 
persoon te kennen. 

OPDRACHT
Welke vooroordelen hebben mensen nog meer over de 
hoofdpersonen uit de documentaire? En heb je zelf wel-
eens met vooroordelen te maken gehad? Leg je antwoord 
uit.

Het beeld dat veel mensen over Afro-Amerikaanse men-
sen uit Compton hebben is dat ze drugsdealers zijn die 
met wapens rondlopen. Wanneer je van een hele groep 
mensen een vooroordeel hebt noemen we dat een ste-
reotype. Een ander voorbeeld van stereotypering is dat 
alle blonde meisjes dom zijn. 

OPDRACHT
Hoe vind je dat de hoofdpersonen omgaan met de voor-
oordelen die er over hen bestaan? En welke rol speelt hun 
passie voor Krumping hier in?
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De woede en teleurstelling die de jongeren voelen over 
hun omgeving en het verlies van dierbaren zetten ze om 
in dans. Jij bent misschien ook weleens teleurgesteld 
of boos over iets. Dat kan iets groots zijn, zoals bij de 
hoofdpersonen uit de documentaire, maar het kan ook 
iets kleins zijn. Je kunt bijvoorbeeld erg teleurgesteld zijn 
in een docent op school die niet naar je luistert wanneer 
je iets niet begrijpt, of je kunt heel boos zijn op je broer 
die op zijn kamer echt heel hard lelijke muziek aan het 
draaien is. 

OPDRACHT
Omschrijf een situatie waarin je teleurgesteld of boos 
was. En leg uit hoe je toen met deze teleurstelling of 
woede bent omgegaan. Heb jij ook een uitlaatklep? Be-
schrijf deze.

Krumping is een uitlaatklep die in de film wordt uitge-
licht. Maar er zijn ook andere manieren om met je woede, 
frustratie en angst om te gaan. De bekende voetbal-
ler Luis Suarez groeide op in een achterstandsbuurt in 
Uruguay. Hij kon de ellende waarin hij opgroeide door zijn 
uitlaatklep voetbal vergeten. 

OPDRACHT
Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met de proble-
men waar hij tegenaan loopt. Benieuwd welke uitlaatklep 
een familielid op jouw leeftijd had? Door middel van een 
interview met een familielid ga je hier achter komen.
Bekijk de uitleg van Mo Anouar en ga zelf aan de slag.
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https://www.youtube.com/watch?v=3lxy5hIw7XQ&feature=youtu.be


Aantekeningen


