
Waar gaat Hertenkoorts over? 

In het uitgestrekte Texas (Amerika) staat Emily, een ge- 
talenteerde cheerleader van acht jaar, voor een grote  
uitdaging. Ze is het jongste kind in een rasechte jagers-
familie en de enige van wie er nog geen hertenkop in de 
woonkamer hangt. Vastberaden om deze lege plaats aan 
de muur op te vullen, gaat de stoere Emily voor de eerste 
keer op jacht. Durft zij het aan of laat zij het jagen toch lie-
ver aan haar oudere broer over? Hertenkoorts laat op een 
liefdevolle manier zien hoe het kan zijn om op te groeien 
op het platteland van Texas en hoe de jonge hoofdpersoon 
omgaat met tradities en hierin haar eigen standpunt  
probeert te vinden. 

Opdrachten



• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je de volgende vraag beantwoorden:
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 

speelfilm en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 

Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en waar heeft dat mee te maken, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire willen 
zien of maken? 

De volgende vragen kun je beantwoorden als je het ver-
schil kent tussen een speelfilm en een documentaire. 

De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire. 
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-
taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je ‘speelfilm’ en ‘documentaire’ ook door elkaar 
gebruiken? Waarom wel/niet? 

• Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘In een docu-
mentaire zie je altijd de werkelijkheid zoals die is.’ Licht 
je mening toe. 

De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud. 
• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 

woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleg-
gen, mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival hebt bezocht: wat voor 
soort festival was dat? Als je nog nooit een festival hebt 
bezocht: wat voor soort festival zou je wel eens willen 
bezoeken?

• Stel dat jij IDFA zou organiseren, wat heb je dan allemaal 
te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan star-
ten? Probeer minimaal vijf taken te bedenken.

Lees het stukje ‘Waar gaat Hertenkoorts over?’ en beant-
woord daarna onderstaande vragen:
• De hoofdpersoon van deze documentaire, Emily, woont 

in Texas. Waar in Amerika ligt Texas? Zoek het op (atlas/
online) en omschrijf het daarna zo precies mogelijk.

• Emily komt uit een jagersfamilie. Welke woorden of beel-
den komen er bij jou op als je het woord ‘jagersfamilie’ 
hoort? 

• In Emily’s familie is jagen een traditie. Welke tradities* *  
ken jij in jouw familie?

• Hoe belangrijk zijn deze tradities voor jou en waarom? 
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* * Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene 
generatie op de andere wordt doorgegeven. Je kunt 
denken aan het vieren van bepaalde feestdagen, het 
klaarmaken van specifieke gerechten, het leven volgens 
een geloof, het bespelen van een muziekinstrument, enzo-
voort. 

Voor de familie in Hertenkoorts is jagen een familietradi-
tie, die van generatie op generatie doorgegeven wordt. 
Kinderen leren vaak al op jonge leeftijd jagen en leven 
van de natuur: zo rond hun achtste jaar.

• Denk jij dat je als achtjarige op jacht zou durven gaan? 
Waarom wel/niet? 

• Hoe zou jij het vinden om midden in de natuur te wo-
nen? Leg je antwoord uit.

De meeste jagers hebben een groot respect voor de na-
tuur en houden enorm van dieren.

• Wat denk jij als jij bovenstaande uitspraak leest? Klopt 
het wel of niet met jouw beeld van een jager? 

• Hoe zou je een jager typeren (omschrijven)? Welke ka-
raktereigenschappen heeft hij/zij, denk je? 

Wat de makers van deze documentaire, Louise van As-
sche en Griet Goelen, belangrijk vinden, is dat kinderen 
iets nieuws ontdekken door naar een documentaire te 
kijken. In het geval van Hertenkoorts vinden ze het waar-
devol om een inkijkje te geven in een redelijk afgesloten, 
onbekende wereld: die van een jagersfamilie in Texas.

• Welke nieuwe dingen heb jij ontdekt of gezien door 
Hertenkoorts te bekijken? 

• De makers denken dat de kans groot is dat kinderen 
in onbekende werelden tóch herkenbare dingen zien. 
Welke overeenkomsten zie jij tussen jouw leven en het 
leven van Emily en haar broer Chase?

• Welke verschillen zie jij tussen jouw leven en dat van 
Emily en Chase? 

In opdracht 2 heb je –voordat je Hertenkoorts had ge-
zien– jouw beeld van een jager omschreven.

• Is jouw beeld van een jager veranderd door het zien van 
deze documentaire? Leg uit waarom wel/niet.

• Wat vind je van de manier waarop de vader van Emily en 
Chase zijn kinderen de jagerstraditie bijbrengt? 

• Zou jij met Emily en Chase willen ruilen, qua leefomge-
ving? Waarom wel/niet? 
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In de documentaire wordt de titel Hertenkoorts uitge-
legd, door Chase. 
• Wat is ‘hertenkoorts’ volgens jou? 
• In de film zie je hoe de familie een dier vilt en klaar-

maakt voor consumptie (om op te eten). De vader van 
Emily en Chase legt uit dat dit vlees in de puurste vorm 
is. Hoe was het voor jou om de ‘vilscène’ te zien en 
waarom? 

• Wat vind je van de keuze van de makers om het villen 
van een dier aan kinderen te laten zien? Leg je ant-
woord uit. 

• Eet jij zelf vlees en waarom (niet)?
• Als je wel vlees eet: denk je er wel eens over na dat het 

vlees dat je in de supermarkt koopt ook ooit een levend 
dier was, dat geslacht en gevild is? Leg je antwoord uit. 

De wereld van een jagersfamilie op het platteland van 
Texas was een totaal onbekende wereld voor de makers 
van Hertenkoorts. Dit inspireerde hen om een film te 
maken, om zichzelf en anderen erover te leren. 
• Over welke voor jou onbekende wereld of welk onbe-

kend onderwerp zou jij een documentaire willen maken 
en waarom? 

De makers van Hertenkoorts vroegen zich onder andere 
af hoe je je voorbereidt op een eerste jacht en wat het 
met je doet om zo jong al te beslissen over leven en 
dood. 
• Wat vind jij ervan dat kinderen uit jagersfamilies al vanaf 

jonge leeftijd (acht jaar) met wapens in aanraking ko-
men en waarom? 

De verwachting van de familie en van Emily zelf was dat 
ze voor het eerst een hert zou gaan schieten, samen 
met haar vader. Na lang twijfelen besloot Emily dat ze 
zich daar nog niet klaar voor voelde. Ze dacht dat ze het 
graag wilde, maar merkte terwijl ze bezig was dat dat 
toch anders was. Dat heeft ze heel serieus genomen. Een 
moedige keuze. 
• Herken jij de situatie van Emily, waarin je iets spannend 

vindt, daar naartoe werkt en dan toch voelt: ik ben hier 
nog niet klaar voor? Omschrijf welke situatie dit was en 
hoe je je voelde toen je je besluit maakte om ervan af 
te zien. Mocht je geen situatie kunnen bedenken van 
jezelf, misschien heb je dit dan wel eens bij iemand an-
ders gezien. Omschrijf in dat geval die situatie. Wat ge-
beurde daar en hoe was het voor de persoon in kwestie 
om ergens nee tegen te zeggen, terwijl hij van tevoren 
dacht er helemaal voor te gaan? Wat vond jij ervan dat 
hij/zij het niet deed? 

• Wat zou jij zelf gedaan hebben als je in Emily’s schoenen 
stond, en om welke reden? 
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Hertenkoorts
Louise van Assche en Griet Goelen, 2021, 16 minuten 
Hertenkoorts kwam tot stand in samenwerking met Lion-
heart Productions en Ketnet

© IDFA 2021 | 020 6273329

Stukjes van Hertenkoorts worden verteld vanuit het per-
spectief van een doodgeschoten hert aan de muur.
• Wanneer had jij door dat het hert een stuk van het ver-

haal van Emily en haar familie vertelt in de film? 
• Wat vind je ervan dat de makers de voice-over op deze 

manier hebben vormgegeven? Licht je antwoord toe.

Creatieve opdracht: (3D) dierenkop
Maak een (3D) dierenkop voor aan de muur. Dit mag een 
bestaand dier of een fantasiedier zijn. Geef je dier een 
naam. 

Benodigde materialen: karton, gekleurd papier, potlood, 
schaar, lijm, eventueel verf en kwasten en oude kranten 
om je tafel te bedekken. 



Aantekeningen


