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Doelgroep

Afspeellijst �

Groep 5 t/m 8 van de basisschool en de brugklas

Bij The Kid is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op
YouTube met beelden van de making of, interview- en
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode
draad bij de filmbespreking.

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen
je als leerkracht uit om het medium film breed in je
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we nog
meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in de map.

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven
ook interessante filmtechnische duiding. De map wordt
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding
van JEF.
Copyright foto’s: Charlie Chaplin™ © Bubbles Inc. S.A.,
THE KID Copyright © Roy Export S.A.S

Q

a

Y

2

Filminformatie
Synopsis
Credits
In de pers

3
3
3

Filmproductie
Charlie Chaplin
The Tramp
Kindsterretje
Studio- en sterrensysteem

4
4
5
6

Inhoudelijke info
Een lach en een traan
Opgroeien in armoede

7
8

Filmtechnische info
De stomme of stille film
Stunt of stuntelig?
Snijden op actie

9
10
10

Pinterest

11

Bibliografie

11

Het model filmwijsheid

12

Op zoek naar inspiratie?

12

Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap?
Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be
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Filminformatie
Synopsis
Precies 100 jaar geleden kwam een grappige man met grote
schoenen, bolhoed en borstelsnor het bioscoopscherm
opgewaggeld. Charlie Chaplin werd wereldberoemd als the
Tramp (de zwerver), die zich in zijn eerste langspeelfilm
The Kid ontfermt over een achtergelaten baby. Het kind
groeit op in de gammele woning, waar ze samen leven
in honger en armoede. Maar met hun vrolijke humeur
en hun doortrapte trucjes redt dit geweldige duo zich
slapstickgewijs uit elke situatie.
The Kid is één van de klassiekers van de stille film. Ook
een jong publiek laat zich nog graag inpakken door de
charmes van het kindsterretje Jackie Coogan en de
komische timing van de wereldberoemde Charlie Chaplin.

Credits
Een film van Charlie Chaplin
VS, 1921, 53’, zonder dialoog
Scenario	Charlie Chaplin
Productie Charlie Chaplin
Muziek
Charlie Chaplin (in 1972)
Montage
Charlie Chaplin
Camera
R. H. Totheroh
Cast		
Charlie Chaplin (the Tramp), Jackie Coogan (the Kid
“John”), Edna Purviance (John’s moeder)
Distributie Piece of Magic Entertainment
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In de pers
“The film will move people to uproarious laughter and keep
them in a state of unceasing delight, it also will touch their
hearts and win sympathy.” – Variety
(De film maakt mensen uitbundig aan het lachen en houdt
hen voortdurend in een prettige stemming, terwijl hij ook
hun hart raakt en hun sympathie wint.)
“De beste films uit het oeuvre van Charlie Chaplin
combineren humor, tragedie en sentiment en dat zijn
precies de pijlers die je terugziet in ‘The Kid’.”
– Cinemagazine
“After a century of war, protests, technological
advancements and political evolution, The Kid is just as
necessary and just as important as it was at the beginning
of the 20th century; an unmissable film not only to
cinephiles and film aficionados, but a gently thought-stirring
53 minutes of cinema that is guaranteed to bring a smile to
your face.” – The Film Magazine
(Na een eeuw van oorlog, opstanden, technologische
vooruitgang en politieke evolutie, is The Kid nog net zo
noodzakelijk en net zo belangrijk als aan het begin van de
20e eeuw; een onmisbare film, niet alleen voor cinefielen
en filmliefhebbers, maar ook een tot nadenken stemmende
film die gedurende 53 minuten gegarandeerd een glimlach
op je gezicht tovert.)
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Charlie Chaplin
Charlie Chaplin wordt geboren op 16 april 1889 in Londen,
Engeland. Zijn vader en moeder acteren en zingen allebei.
Chaplin is nog geen tien jaar oud wanneer zijn vader sterft en
zijn moeder ziek wordt. Samen met broer Sydney moet hij voor
zichzelf leren zorgen. Om geld in het laatje te krijgen, besluiten
ze om ook op de planken te staan. De armoede die hij kent in zijn
jeugd, vormt de inspiratiebron voor het typetje the Tramp en het
verhaal van The Kid.
Wanneer Chaplin 20 jaar is, trekt hij naar Amerika. Hij acteert er in
vaudeville theaterstukken waarin dansers, goochelaars, komieken
en pantomime in sketches worden opgevoerd. Enkele jaren later
staat Chaplin voor het eerst voor de camera. De wereld van de
cinema is nog jong en films hebben geen geluid. Zonder dialogen
en met uitgesproken bewegingen en mimiek krijgt Chaplin het
publiek steevast aan het lachen. Nadat de acteur roem en rijkdom
heeft vergaard, laat hij de strenge en verstikkende filmstudio’s
achter zich. Charlie Chaplin wordt eigen baas over zijn films en
creativiteit.



Bekijk de scène waarin we kennismaken met the
Tramp.

Vragen voor de leerlingen
W
Op zoek naar een nieuwe sigaret, rommelt the Tramp
in een blikken doosje met sigarettenstompjes. Welke
andere aanwijzingen van armoede zie je?
W
Welke gentleman-maniertjes vertoont the Tramp?
W
The Tramp heeft geen slecht karakter. Hoe zie je
dat?
W
Wanneer zie je hem stuntelen?

The Tramp
Een bolhoed, borstelsnorretje, versleten maatpak en wandelstok.
We kennen Charlie Chaplin het best als zijn typetje the Tramp,
wat zwerver of landloper betekent. The Tramp verscheen voor het
eerst in 1914 op het scherm en was de ster in meerdere (korte)
films. Het populaire personage is stuntelig en heeft een groot hart.
Ondanks zijn lege portemonnee probeert hij zich toch als een
gentleman te gedragen. The Tramp heeft geen vaste baan, maar
weet sluw te krijgen wat hij nodig heeft om te overleven. Kruist
zijn pad met dat van de politie, dan glipt hij telkens door de mazen
van het net.
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Kindsterretje
Op zoek naar een jonge acteur die de rol van de kleine John kan
vertolken, organiseert Charlie Chaplin audities, zonder succes.
Dan woont hij toevallig een optreden bij van een danser die aan
het einde van zijn act zijn vierjarig zoontje mee op het podium
neemt: Jackie Coogan.
Chaplin vindt zijn co-star. De jongen is een geboren artiest en kan
perfect elke actie en expressie van Chaplin imiteren. Jackie wordt
het allereerste kindsterretje in Hollywood. Overal waar hij gaat,
wordt hij met applaus ontvangen. Tijdens zijn de promotietour
door Europa mag hij zelfs op audiëntie bij de paus!



In dit filmpje vertelt Jackie Coogan over de
herinneringen die hij heeft overgehouden aan zijn tijd
in Hollywood.

Q

D

F

6

Het studio- en sterrensysteem
Wilde je in het Hollywood van de jaren 1920 meewerken aan een
film, dan kon je vast komen te zitten aan een jarenlang contract
bij een filmstudio. Vijf grote studio’s hadden 90% van Hollywood
in handen: vanaf de eerste opname, wanneer “En… actie!”
weerklonk tot aan het applaus van het publiek in de bioscoopzaal,
hielden zij de hele tijd de touwtjes in handen. De studio’s waren
aan de macht door een systeem dat verticale integratie wordt
genoemd: elke studio bezat camera’s, filmsets, productie- en
distributiefaciliteiten, én bioscoopzalen; zij hadden dus de controle
over de volledige keten.
Elke werknemer (acteur, producent, regisseur …) werkte voor
één bepaalde filmstudio. Dit gaf weinig creatieve vrijheid. Om
filmsterren te creëren, gingen de studio’s op zoek naar jonge,
talentvolle en knappe acteurs en actrices. Die kregen niet alleen
dans- en acteerlessen, maar ook een nieuwe naam en imago. De
acteurs waren contractueel verplicht om dit imago te beschermen
en promoten, zelfs in hun privéleven. In 1948 eindigde het
studiosysteem dankzij een Amerikaanse wet, maar de populariteit
van filmsterren bleef bestaan.



Welke sterren herken je in dit filmpje? Hoe zou je
de imago’s van Marilyn Monroe en Audrey Hepburn
omschrijven?

Wist je dat..
k
k
k

... Charlie Chaplin bijna alles zelf deed in de film? Hij
acteerde, schreef het scenario, produceerde en monteerde
de film en componeerde achteraf de muziek!
… de vader van Jackie Coogan ook een kleine rol in de film
heeft? Hij is de slapende zakkenroller die in de slaapzaal
op zoek gaat naar een munt in de jas van the Tramp.
… The Kid initieel maar een one reel (één filmrol van 10
minuten) zou worden? Chaplin overtuigde zijn filmstudio om
meer budget te krijgen en maakte de film zes keer zo lang.

Charlie Chaplin ondertekende een contract bij First National
Pictures waarvoor hij acht (korte) films moest maken. Uit deze
opdracht werd The Kid geboren.
In 1919 werd United Artists Corporation opgericht, een grote
investeerder en distributeur van onafhankelijke films in de
Verenigde Staten. De oprichters waren Charlie Chaplin,
Mary Pickford, Douglas Fairbanks en D.W. Griffith, allen
toonaangevende filmmakers en acteurs uit die tijd. Zij wensten
volledige vrijheid in het produceren en distribueren van hun films.
Eindelijk was Chaplin zijn eigen baas!
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Een lach en een traan
The Kid opent met de zin: ‘Een film met een glimlach – en
misschien een traan.’ In 1921 werden er doorgaans geen films
gemaakt die zowel grappig en droevig tegelijk waren. Al in zijn
eerste langspeelfilm durfde Chaplin die uitdaging toch aan te
gaan; hij combineerde drama en komedie in The Kid. In de
eerste zeven minuten is geen grap te bespeuren; we kijken
naar het tragische verhaal van een eenzame moeder die haar
kind achterlaat. Door dramatische elementen in het verhaal te
verwerken, is de kijker meer begaan met de personages; je krijgt
extra sympathie voor zowel the Tramp als het kind.



Bekijk de vechtscène uit de film.

Charlie Chaplin was een meester in de slapstickkomedie. Je ziet
stuntelige acties en gênante momenten, overdreven bewegingen
en vechtpartijen. De humor blijft luchtig, met veel stunts en visuele
effecten. Omdat films toen nog geen geluid hadden, zwart-wit
waren en er enkel een basis aan montagetechnieken beschikbaar
was, had slapstick de ruimte om te floreren.
Toen eind jaren ‘20 de talkies (film mét geluid) opkwamen en
cameratechnieken evolueerden, verdween de slapstickkomedie
zoals we die kenden. Mensen wilden naar de cinema om acteurs
en actrices te zien praten en dansen. Slapstick verdween echter
niet helemaal van het scherm!

Maak je eigen slapstick. Verzin een grappig loopje. Zet een
stoel klaar en probeer neer te gaan zitten zonder dat het
lukt. Val (voorzichtig!) klunzig naast de stoel. Maak steeds
grote gezichtsuitdrukkingen bij je bewegingen. In dit filmpje
doet Jeugdtheater Hofplein voor hoe het moet! Het enige
wat je hiervoor nodig hebt is een beetje ruimte en een stoel.

Ga naar de afspeellijst. Herken je enkele slapstick elementen in
dit fragment met Mr. Bean?
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Opgroeien in armoede


Bekijk de scène waarin de dokter en de
medewerkers van het weeshuis de jongen proberen
mee te nemen.

Charlie Chaplin wist hoe hij via een fictief verhaal de problemen
en rauwe kanten van de echte wereld kon aankaarten. Via film,
een nieuw en populair medium dat een groot publiek bereikte,
bracht hij sociale en economische ongelijkheid in beeld. The
Tramp loopt rond in lompen, heeft geen werk en wordt met
argusogen door de politie in de gaten gehouden. Wanneer de
dokter beslist dat het kind betere zorg vindt in het weeshuis, kan
the Tramp daar niets tegen beginnen.

Chaplin schreef het verhaal van The Kid zelf. Thema’s zoals
armoede en ongelijkheid liggen hem nauw aan het hart omdat
hij zelf opgroeide in armoede. Chaplin werd vaak beschouwd als
een socialist, iemand die (economische) gelijkheid en sociale
rechtvaardigheid voorop stelt. Het socialisme is een politieke
ideologie die wenst dat de staat de verschillen tussen arm en rijk
bestrijdt en iedereen een gelijkaardig inkomen garandeert. In 1921
was er amper een sociaal vangnet of hulp voor arme mensen. In
The Kid zie je thema’s als de gezondheid van moeder en kind,
liefdadigheid, gerechtigheid, jeugdcriminaliteit en politie-ingrijpen.
Hoewel Chaplin opgroeide in armoede, werd hij niet bitter. In
zijn film lacht hij respectvol met de politie en is er veel aandacht
voor de liefde tussen ouder en kind, of voor de moeder die uit
liefdadigheid speelgoed uitdeelt in de arme buurt.
Vragen voor de leerlingen
W
- Vind je het een goede of foute keuze dat de dokter
het weeshuis inlicht?
W
- The Tramp kan geen gezonde groenten kopen voor
kleine John, maar kan hem veel liefde geven. Wat
vind jij het belangrijkste en waarom?
W
- In België betalen alle mensen belastingen. Een
deel van dat geld wordt gereserveerd voor mensen
die zonder werk komen te zitten of te ziek zijn om te
werken. Dit wordt een sociaal vangnet genoemd. Zou
jij een deel van wat je verdient afstaan voor mensen
die het moeilijk hebben?
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Filmtechnische info
De stomme of stille film
Voor 1927 wisten filmmakers niet hoe ze geluid in film konden
verwerken. Doordat de stomme of stille film geen geluid had,
zochten ze naar manieren om een verhaal te vertellen. Zo
toonden ze wat ze wilden zeggen. The Tramp knipt luiers uit een
wit laken; daaruit besluiten wij dat hij goed voor het kindje wil
zorgen.
Met grote bewegingen en gezichtsexpressies krijgt een acteur ook
zijn boodschap vertaald naar het stille scherm. Kon het verhaal
toch wat meer duidelijkheid gebruiken, dan werden er tussentitels
toegevoegd. Dit zijn geen ondertitels zoals wij nu gebruiken, maar
een stilstaand beeld met tekst. De tekst bevat uitleg of een korte
dialoog.
Stil was het echter niet in de bioscoopzalen! Had je geluk, dan
zat er in jouw zaal een explicateur, iemand die de film live van
geluiden voorzag. Klepperde hij twee halve kokosnoten tegen
elkaar, dan klonk dat als hoefgetrappel van paarden. Startte een
personage in de film een motor, dan draaide de explicateur met
een ratel. Deze voordrachtskunstenaar had een reeks voorwerpen
bij zich om met de juiste timing de film kracht bij te zetten. In de
meeste bioscopen stond er een piano in de zaal. Tijdens de film
improviseerde de pianist met één oog op het scherm en één oog
op de piano, of volgde hij/zij de voorgeschreven partituren. Charlie
Chaplin was ook een begaafd muzikant; in 1971 componeerde hij
nog muziek voor The Kid.
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Charlie Chaplin was niet happig op het maken van talkies. Zijn
humor had een belangrijk fysiek element, de slapstick. City Light
(1931) en Modern Times (1936) oogstten, ondanks het ontbreken
van geluid, toch veel succes. Chaplin maakte ook nog films mét
geluid. Één van de beroemdste filmspeeches komt uit Chaplins
eerste talkie: The Great Dictator (1940). Hoor je zijn verlangen
naar gelijkheid en vrede in deze speech?



Bekijk de pannenkoekenscène of de vechtscène.

Ontpop jezelf tot explicateur. Welke gebeurtenissen in de
scène kunnen wat geluid gebruiken? Zoek voorwerpen of
instrumenten in de klas of thuis die dit gat kunnen invullen.
Je kan de geluiden opnemen als je wil. Bekijk nu het
fragment zonder klank, zoek de juiste timing en zorg voor
het geluid!
Bekijk zeker het grappige en inspirerende voorbeeld op Pinterest!
Geen voorwerpen in de buurt? Een app met geluidseffecten werkt
ook!
Vertel een verhaal zonder woorden te gebruiken. Zeg
“zonder het te zeggen” dat je zin hebt in pannenkoeken, je
moeder of vader mist, of je oude broek versleten is.
Als je deze scène filmt, kun je tussentitels monteren om
extra informatie in je verhaal te verwerken. Hoewel Charlie
Chaplin enkel gebruik maakt van een statische camera
(die niet beweegt), kun jij bijvoorbeeld ook experimenteren
met de zoom om nadruk te leggen op wat belangrijk is in je
scène.

Toen de talkies, films mét geluid, opkwamen eind jaren ’20,
verloor de stomme film aan populariteit (tegenwoordig spreekt
men vaker van ‘stille film’ omdat deze term neutraler is). Sommige
artiesten vielen uit de boot bij deze evolutie. In een geluidsfilm
spelen, betekende dat je een mooie stem moest hebben en
subtieler kon acteren.
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Stunt of stuntelig?

Snijden op actie

Lopen over daken, vechten in een rijdende auto, een lantaarnpaal
krom slaan ... Wanneer filmmakers nu gevaarlijke stunts in een
film willen zien, kunnen ze terugvallen op speciale effecten en
professionele stuntmannen of -vrouwen. De acteurs uit The Kid en
andere oude films zetten hun leven op het spel, maar niet zonder
slimme trucjes!

Trucs hoeven niet altijd groots en spectaculair te zijn. Met
montage kom je al een heel eind.

Sommige slapstickscènes laten het publiek achter vol verbazing.
Acteur Harold Lloyd hangt in Safety Last (1923) aan een klok,
meters boven een drukke straat en Charlie Chaplin gaat blind
rolschaatsen naast een afgrond in Modern Times (1936). Hoeveel
risico namen de acteurs eigenlijk en wat is echt?



In dit filmpje zie je dat veel stunts gerealiseerd
werden met de hulp van optische illusies,
bijvoorbeeld door het perspectief van de camera zo
te stellen dat hoogte en afstand gecreëerd worden
die er niet is.



Bekijk de scène waarin het jongetje stenen door de
ruiten gooit.

In het eerste beeld zie je het kind mikken en gooien met een
steen. Het volgende beeld toont stenen die ramen breken. Daarna
rent het kind weg … daardoor weten we zeker dat hij de steen
heeft gegooid.
In het echt, op de set, was het niet het kind dat de ruiten brak!
Het lijkt alleen maar zo door de keuze van beelden die elkaar
opvolgen in film. Dit noemen we continuïteitsmontage. De editor
knipt en plakt opnamen of shots aan elkaar met als doel een
vloeiend geheel van tijd en ruimte te bereiken. De kijker ziet één
geheel en merkt niet dat de scène in stukjes gesneden is. Het
snijden en ordenen van shots kan op verschillende manieren.
De scène met de gebroken ruit hanteert de ‘snijden op actie’
methode: in het midden van de actie (het gooien van de steen)
springt de film naar het volgende shot (de steen die in de ruit
belandt). Bekijk Pinterest voor andere voorbeelden van snijden op
actie.
Creëer zelf de illusie dat je een stunt uitvoert door slimme
montage. Film twee verschillende shots en plak die achter
elkaar. Bijvoorbeeld één waarbij je van een laag muurtje
springt, en de volgende waar je op je voeten terecht komt
met een hoog gebouw achter je. De JEF Makers geven
tips over hoe je een video kan bewerken in iMovie. Met de
ActionDirector app kies je voor spannende overgangen,
slow motion effects of versnellingen om je actiescène
bloedstollend te maken.

Harold Lloyd in Safety Last
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Pinterest
Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van
The Kid. Je vindt er inspiratie om geluidseffecten te maken met
alledaagse voorwerpen, enkele beroemde voorbeelden van
slapstick acteurs en actrices, en jongeren die over armoede
spreken.
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Het model
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele
media.
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Op zoek naar
inspiratie?
Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons
cruciaal.

In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise.
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze
website.
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