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Film en 
educatie…
... in het vertoningscircuit van 

Lessen in het donker, in het kader van 
Filmfestival MOOOV, ter gelegenheid 
van een workshop verzorgd door Je-
kino of van een film in de klas... 

Het medium film kreeg een plaats 
in het lessenpakket van heel wat 
scholen, daarom zorgen wij graag 
voor een degelijke programmatie 
en pedagogische omkadering. We 
maken jaarlijks een pittige selectie 
van een 30-tal films uit het afge-
lopen seizoen, organiseren op heel 
wat plaatsen vertoningen en zorgen 
met kant-en-klare lesmappen voor 
een boeiende verwerking in de klas. 
Daarbij spelen we in op de eindter-
men en ontwikkelingsdoelen. 

In elke lesmap streven we 
naar een filmtechnische en inhou-
delijke benadering van de film en 
focussen we op één filmterm. 

Doelgroep THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL: 
1e, 2e en 3e graad SO 

www.jekino.be
www.mooov.be
www.lesseninhetdonker.be

Filmfiche op 
het smartboard!

www.filmfiches.be
De digitale en visuele film-

fiche bij THE GRAND BUDA-
PEST HOTEL is ideaal om de 
filmbespreking klassikaal via je 
smartboard te starten. Je vindt 
er de filmtrailer, interviews, 
beelden en interessante quotes. 
Een handige aanvulling op de 
lesmap - je vindt een fiche bij 
alle films uit het aanbod!

Infofiche
Kopieer de infofiche op de volgende pagina voor je leerlingen. Zo zijn 

ze meteen goed voorbereid op de voorstelling! Ook voor je collega’s die de 
leerlingen vergezellen, kan dit een handige leidraad zijn.

Alle YouTubefragmenten op één afspeellijst: 
www.youtube.com/lesseninhetdonker 
Naast de extra’s via de filmfiche, vind je op de afspeellijst van deze film 

op het YouTube kanaal van Lessen in het donker alle fragmenten waar de 
lesmap naar verwijst.   
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InfofIche
Synopsis

THE GRAND BUDAPEST HOTEL 
vertelt het verhaal van de legendari-
sche hotelmanager van een beroemd 
Europees hotel. Tussen de beide we-
reldoorlogen in raakt hij bevriend 
met een jonge medewerker die een 
vertrouweling van hem wordt. Het 
verhaal draait om de diefstal van een 
onbetaalbaar schilderij uit de renais-
sance, de strijd om een enorm familie-
fortuin en de omwentelingen die Eu-
ropa transformeren in de eerste helft 
van de 20e eeuw.

Technische kaart
V. S. / Duitsland, 2014, 99 min., Nederlands ondertiteld
Regie en scenario Wes Anderson 
Camera Robert Yeoman
Montage Barney Pilling
Muziek Alexandre Desplat
Productie Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales 
 en Jeremy Dawson
Distributie 20th Century Fox
Cast Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray 
Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff 
Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, 
Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux, Tilda Swinton, 
Tom Wilkinson, Bob Balaban en Owen Wilson.

Uit de pers geplukt
 “THE GRAND BUDAPEST HOTEL is een van die uitzonderlijke 
films die je tot het allerlaatste moment in de zaal houdt en je zin 
geeft om er ogenblikkelijk opnieuw aan te beginnen. Het is een blik 
op een wereld waar je niet weg wil.” Ruben Nollet, cobra.be
“Gelaagde satire vermomd als vederlichte verstrooiing” Dave Mest-
dach, Focus Knack
“De meesterwerkjes die op de planeet Anderson ontstaan, zijn 
doorgaans enorm grappig, ontroerend, meeslepend en ja: artis-
tiek. En zijn nieuwste prent, THE GRAND BUDAPEST HOTEL, is 
misschien wel zijn mooiste, meest voldragen film tot nu toe.” Erik 
Stockman, Humo

Prijzen
THE GRAND BUDAPEST HOTEL was de openingsfilm op de 
Berlinale 2014 en sleepte er ook de Grote prijs van de jury in de 
wacht. Hopelijk volgen er nog meer prijzen! 

De film online
Op de website van de film,  www.grandbudapesthotel.com, vind 
je niet alleen de trailer maar ook vele andere filmpjes: een presen-
tatie van de cast, enkele filmscènes, een interview met de regisseur 
en de cast én het recept voor de heerlijke gebakjes van Mendl’s. 
Er is ook een link naar www.akademiezubrowka.com, waarin de 
geschiedenis van het fictieve land uit de film, Zubrowka, prachtig 
toegelicht wordt.

Vóór je naar de film vertrekt…
THE GRAND BUDAPEST HOTEL heeft, net als alle andere films 
van Wes Anderson, een heel eigen stijl op vlak van humor, kleur en 
looks. Zo is de film ook gedraaid op de klassieke filmrollen in een 
tijd waarin alle films digitaal zijn. Het beeld is daardoor wat kor-
relig. Dit geeft natuurlijk een compleet ander gevoel. Als opwarmer 
kan je alvast de trailer bekijken. Klik hier om deze te bekijken! 

Hopelijk genieten jullie van deze visuele rollercoaster… 

http://www.grandbudapesthotel.com
http://www.akademiezubrowka.com
http://www.youtube.com/watch?v=1Fg5iWmQjwk
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Polsen naar eerste reacties 
- Voldeed de film aan je verwachtingen of niet?  
- Wat vond je bijzonder? Wat viel tegen?
- Was er iets wat je niet begreep?
- Welke scène(s) is (zijn) je bijgebleven? 
- Wat vond je van het visuele aspect van de film?

Noteer kort de feedback van de leerlingen als geheugensteuntje 
voor de verdere bespreking.

Speurtocht 
Smaken verschillen, dus de meningen van je leerlingen zul-
len vermoedelijk uiteenlopend zijn. Maar dat THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL een bijzonder originele film is, hoeft hier 
niet meer gezegd te worden. Dit is vermoedelijk een filmstijl 
die de klas maar zelden zag, niet? 

Wat maakt deze film nu zo bijzonder? We nemen dat graag 
eens onder de loep. Onze speurder van dienst is … niemand 
minder dan agent Henckels! 

Samen met hem komen we voorbij verschillende elementen 
van het filmproces die je stap voor stap vertellen hoe deze film 
tot stand kwam en wat ‘m zo origineel maakt. 

“De komende gebeurtenissen zijn mij verteld precies zoals ik ze 
nu vertel. En op een heel onverwachte wijze.” (Schrijver aan het 
begin van het verhaal) 

InTro op 
de klasBe-
sprekInG
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Hoe kwam de film tot stand?
De oorsprong van een film is vaak te vinden bij de regisseur. Ook 
bij THE GRAND BUDAPEST HOTEL is dat het geval. De regis-
seur van dienst is Wes Anderson. 

Het hele verhaal begon bij de figuur van Gustave H., geïnspireerd 
op een bestaande figuur, die de regisseur en zijn vriend Hugo 
Guinness ertoe aanzette om aan het project te beginnen. Omdat 
Anderson acteur Ralph Fiennes wou engageren voor de hoofdrol, 
stemde hij het script en personage meteen op hem af. 

De zoektocht naar de goede setting vond hij in films uit de jaren 
‘30. Sommige Amerikaanse films werden gedraaid in Oost-Eu-
ropa. Onbekend gebied, zodat je als kijker meteen in een andere 
wereld terecht komt, los van de typische looks van Amerikaanse 
landschappen en architectuur. 

Een laatste inspiratiebron voor Anderson waren de boeken van 
Stefan Zweig, met wie hij de liefde voor oude en authentieke din-
gen deelt. In zijn boeken vertelt Zweig over de teloorgang van het 
paradijselijke Europa van vóór de wereldoorlogen. Anderson wou 
een film maken over een wereld die niet meer bestaat, maar waar 
we met veel nostalgie op kunnen terugblikken. 

Wat maakt deze film zo bijzonder? 
Is het de regie? 

Een regisseur die een nieuwe  
wereld creëert: Wes Anderson

“Je hoeft maar tien seconden van een film te zien om te weten of het 
een echte Anderson is.”

Wesley (Wes) Anderson is een Amerikaans regisseur en scenarist 
van films en reclamefilmpjes. Hij studeerde filosofie aan de Uni-
versiteit van Texas en won intussen al tal van filmprijzen. 

reGIe en 
producTIe

Regisseur Wes Anderson met acteur Ralph Fiennes (Mr. Gustave)
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Anderson is een eigenzinnige filmmaker, met een heel specifieke 
stijl. Hij maakte al enkele langspeelfilms en door het vaak weer-
kerend gebruik van bepaalde stijlelementen, ontwikkelde hij zijn 
eigen handelsmerk als regisseur.  

Voorbeelden: 
- Hij integreert vaak andere elementen in zijn films, zoals 

literatuur, fotografie … ; 
- Voor de soundtrack van zijn films werkte hij bijna altijd 

samen met Mark Mothersbaugh; 
- Hij werkt vaak samen met dezelfde acteurs: o.a. Owen 

Wilson, Bill Murray, Jason Schwartzman, Adrian Brody, 
Edward Norton; 

- Hij heeft een unieke manier om een waaier aan persona-
ges voor te stellen. 

- De film eindigt zelden met een happy end.

Een greep uit zijn werk: 

- MOONRISE KINGDOM (2012) – lesmap beschikbaar 
via www.lesseninhetdonker.be 

- FANTASTIC MR FOX (2009) – lesmap beschikbaar via 
www.lesseninhetdonker.be 

- THE DARJEERLING LIMITED (2007)

- THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU(2004)

- THE ROYAL TENENBAUMS (2001)

- RUSHMORE (1998)

- BOTTLE ROCKET (1996)

Voor zijn volledige oeuvre verwijzen we graag door naar www.
imdb.com  

“Andersons films zijn eigenlijk sociale experimenten.”

Het gevoel dat je vaak krijgt bij de films van Anderson is dat ze 
gemaakt zijn door een kind dat met een poppenhuis speelt. Hij 
creëert een wereld en plaatst daarin enkele interessante perso-
nages van wie hij zich afvraagt hoe deze zich in die setting zou-
den gedragen. Zijn films zijn eigenlijk een persoonlijke zoek-
tocht naar de menselijke psychologie en sociologie. 

http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.lesseninhetdonker.be
http://www.imdb.com
http://www.imdb.com
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Anderson zegt het volgende over zijn manier van werken: 

Over zijn aanpak bij het filmmaken: “Een film moet ademen. Die 
moet zichzelf vormen en moet groeien. Wat een film wil zijn, bepaal 
ik niet alleen, maar een hele groep mensen. Daarom vind ik het 
belangrijk om open te staan voor de inbreng van anderen. Alleen op 
die manier kan je jezelf overstijgen.”

Over het kunstmatige in zijn films: “Ik hou van kunstmatige ele-
menten. Het is misschien wat de Vos aan het eind van FANTASTIC 
MR. FOX zegt over een stuk kerstversiering: “Deze appel is nep, 
maar hij heeft tenminste glitters.” Kunstmatige elementen zorgen 
soms net voor de extra betovering en illusie.”

Laat de leerlingen enkele voorbeelden aanhalen van artificiële ele-
menten in de film. Hoe bepalend zijn die? Vonden ze die mooi, 
passend?

Filmpjes achter de schermen:  
zeker bekijken! 

Op YouTube zijn enkele filmpjes te vinden met extra info over 
het verhaal, het filmproces en beelden van op de filmset. Erg de 
moeite om de regisseur en zijn cast en crew in volle actie te zien 
op de set (Engels gesproken). 

- Over het verhaal en zijn personages: Klik hier 

- Over het zoeken en vormgeven van het hotel: Klik hier 

- Een kijkje achter de schermen: Klik hier 

In het hoofdstuk ‘Filmtechnisch’ krijg je meer informatie bij ele-
menten die je in deze filmpjes ziet. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmLEsdDnyLg&list=PLZk6zdUCwV6lquHoaUZuEvI-HhGnKBVwT&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gYMfEKELveQ&list=PLZk6zdUCwV6lquHoaUZuEvI-HhGnKBVwT&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SfYOXnyzBos&list=PLZk6zdUCwV6lquHoaUZuEvI-HhGnKBVwT&index=12
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Wat maakt deze film zo bijzonder?  
Is het de cast? 

De cast als een reeks individuen 
Bij deze film is sprake van een ensemblecast. We zien een groep 
acteurs die allen een belangrijke rol vertolken, dit in tegenstelling 
tot wat bij de meeste films het geval is waarbij je enkele hoofdac-
teurs ziet met daarnaast bijrollen en figuranten. Zelfs enkele zeer 
kleine rollen in deze film worden vertolkt door topacteurs! 

Namen als Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrien Brody, 
Willem Dafoe, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, Tilda 
Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson, Jason Schwartzman, 
Harvey Keitel en Jude Law passeren de revue.  

Allemaal hebben ze al grote films op hun naam staan en allemaal 
spelen ze een rol in deze film. De enige die in het lijstje uit de boot 
valt is Tony Revolori (Zero Moustafa, de lobbyboy), voor wie dit 
zijn filmdebuut was. Als nieuweling tussen deze filmreuzen viel 
hij echter niet uit de toon. Een pluim voor deze nieuwkomer… 

TIP
Laat de leerlingen zelf opzoekingswerk doen naar de cast. Laat 
ze per twee informatie verzamelen over één acteur van de film. 
Zijn filmografie, interessante weetjes, sociale of professionele 
achtergrond, roddels… Vervolgens delen ze de info met de 
klas. Een leuke manier om de veelzijdige cast te leren kennen.
Klik hier voor het YouTube-filmpje waarin de cast wordt voor-
gesteld.

De cast als een groep
 “Het schrijven van het script, ontwerpen en bouwen van de decors 
en het werken op locatie zijn allemaal heel erg goed voorbereid en 
georganiseerd. Het werken met de acteurs, dat is andere koek. Wan-

Verhaal 
en perso-

naGes

https://www.youtube.com/watch?v=1Pb_h8NuYtg&index=10&list=PLZk6zdUCwV6lquHoaUZuEvI-HhGnKBVwT
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neer we allemaal samenkomen ontstaat er steeds een plotse chaos. 
Ik heb het gevoel dat er ergens wel een choreografie in zit, maar ik 
heb altijd het gevoel dat die meer van hen komt dan van mij.” (W.A.)

Aangezien alles werd gefilmd op locatie in het Duitse Görlitz 
moesten alle acteurs ter plaatse verblijven. Anderson zorgde er-
voor dat de volledige cast en crew tijdens de opnames in hetzelfde 
hotel (Hotel Börse) logeerde. Dit zorgde voor een aangename en 
hechte groepssfeer. De filmploeg maakte ook deel uit van de lo-
kale bevolking van de stad. 

“Het stadje Görlitz op zich was ook niet zo groot, waardoor iedereen 
ook op vrije dagen met elkaar rondhing en er een echte camaraderie 
ontstond.” (Saoirse Ronan)  

“Het voelde aan als een heel excentriek familieproject.” (Jude Law) 

Het verblijf in een hotel in de streek loodste de acteurs ook al 
deels de filmsfeer in. Ideaal als voorbereiding op hun filmrol.

Klik hier voor het YouTube-filmpje over Görlitz en de belevenis-
sen van de acteurs. 

Wat maakt deze film zo bijzonder?  
Wat is de rol van het verhaal? 

Personages  

Deze film is het verhaal van een groot aantal personages. De ene 
komt al wat meer in beeld dan de andere. Toch spelen ze allen een 
belangrijke rol in het filmverhaal.

M. Gustave H. 
Hij is de hoofdconciërge van 
The Grand Budapest. Een 
man van principes en stijl. 
Hij bouwt een goede band 
op met zijn leerling Zero, 
die hem bijstaat in goede en 
slechte tijden. Gustave komt 
in de gevangenis terecht, 
ontsnapt en weet uiteindelijk 
zelf eigenaar te worden van 
het hotel. 

Zero Moustafa
Hij is de piccolo die zijn oplei-
ding begint bij M. Gustave en 
een goede vriendschap met 
hem opbouwt. Hij is smoor-
verliefd op het bakkersmeisje 
Agatha. Later trouwt hij met 
haar en wordt hij de eigenaar 
van het hotel (na Gustave H.). 
We volgen vooral zijn verhaal.

Wes Anderson (rechts) met twee acteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=p7xD92rBPVA&list=PLZk6zdUCwV6lquHoaUZuEvI-HhGnKBVwT&index=12
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Dmitri
Hij is de zoon van Madam D. 
en waarschijnlijk opdracht-
gever voor haar moord. Hij 
is jaloers op Gustave H. die 
van zijn moeder het schilderij 
‘Jongen met appel’ erft. Blind 
in zijn hebzucht doet hij er 
alles aan om het te pakken te 
krijgen. 

Kovacs
Hij is de advocaat van de ver-
moorde Madam D. en ook 
de bewaarder van haar tes-
tament. Hij ziet er op toe dat 
alles tot een goed einde komt, 
al zal zijn einde niet zo goed 
zijn. 

Henckels
De politieagent die zowel de 
moord op Madam D., de dief-
stal van het schilderij als de 
ontsnapping van de gevange-
nen moet oplossen. Als klein 
kind had hij veel aan de zorg 
van M. Gustave, waardoor hij 
niet van zijn schuld overtuigd 
is. 

Jonge auteur
De schrijver die op vakantie is in het hotel en er een gesprek heeft 
met de oudere Zero Moustafa. Hij zal zijn verhaal als boek uit-
brengen en het doorgeven aan volgende generaties. 

Er spelen daarnaast nog heel wat andere personages een belang-
rijke rol in het verhaal. Over de besproken en niet besproken per-
sonages kunnen we volgende vragen stellen: 

- Begrijp je dat Zero op zijn eigen kleine kamer wil blijven 
slapen, hoewel hij eigenaar is van het hele hotel? 

- Waarom hangt men sleutels aan het graf van de schrijver? 

- Wat zouden ze later aan jouw graf mogen hangen? 

- Voor welk personage had je het meeste sympathie, voor 
welk het minst?

- Op wie lijk jij het meest qua persoonlijkheid? Wie zou je 
graag willen zijn? 
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Een gelaagde film
Verschillende lagen van het verhaal 

“In alle films die ik maakte zitten elementen van komedies en dra-
ma’s vervat. Soms zijn het nietszeggende elementen of bevatten ze 
een zekere leegheid.” (Wes Anderson )

In de film krijgen we een verhaal over getuigenissen en gebeur-
tenissen die op hun beurt worden doorverteld. Er zijn dan ook 
maar liefst vier lagen aanwezig in het verhaal. 

Laag 1 : Lezende vrouw aan het graf van de schrijver 
van het boek.

In het begin van de film zien we een jonge vrouw aankomen op 
het kerkhof van Lutz. Ze bezoekt het graf van de schrijver en 
hangt een sleutel aan zijn graf. Aan het aantal sleutels te zien, is 
dit een traditie of ritueel. Ze begint zijn boek ‘The Grand Buda-
pest Hotel’ te lezen. 

Laag 2 : De oudere schrijver die de proloog en epiloog 
van zijn boek voorleest.

Wanneer de vrouw begint te lezen komen we in de wereld van de 
auteur zelf. Hij spreekt ons rechtstreeks toe wanneer hij de pro-
loog op zijn boek voorleest. Hij vertelt vervolgens over zijn aan-
komst in het grote hotel. 

Laag 3 : De jonge schrijver die een gesprek heeft met 
Zero Mustafa in het hotel.

Aangekomen in het verouderde hotel maken we kennis met de 
jongere versie van de schrijver. Hij verblijft in The Grand Buda-
pest wegens een ziekte en raakt er geïntrigeerd door de figuur van 
Zero Mustafa, de eigenaar van het hotel die er ook zelf verblijft. 

Hij zit vol vragen wanneer hij op een avond aan tafel zit met Mus-
tafa die vertelt hoe dit hotel in zijn bezit kwam. 

Laag 4 : De ervaringen van de jonge Zero. 
Wanneer Zero Mustafa begint aan zijn verhaal, krijgen we dan 
weer een jongere versie van hem te zien, die we voor het grootste 
deel van de film zullen volgen. Hij vertelt ons over zijn mentor 
Gustave H., de moord op Madam D., het stelen van het schilderij 
‘Jongen met appel’ en alle gebeurtenissen die hierop volgen.  

Het grootste deel van het verhaal speelt zich af in de vierde laag. Af 
en toe wordt deze onderbroken wanneer de oudere Zero Mustafa 
zich een bedenking maakt of iets wil toevoegen aan het verhaal. 

Op het einde van het verhaal merken we hoe de overgang van 
laag 1 naar laag 4 uit het begin van de film plots in omgekeerde 
volgorde gebeurt. We zoomen weg uit het verhaal van Zero, via 
de laatste bedenkingen van de jonge schrijver, naar een beeld van 
de oudere schrijver, om te eindigen met het beeld van de jonge 
vrouw die op het kerkhof de laatste woorden uit haar boek leest. 

Bij wijze van afronding krijgen we ook dezelfde gezangen te horen 
als in het begin van de film. Het verhaal is ten einde, de cirkel is rond. 

“Het begin van het einde van het einde van het begin is begonnen.” 
(Gustave H.)
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Verschillende delen van het verhaal
Het verhaal dat de oudere Zero Mustafa vertelt aan de jonge 
schrijver is opgebouwd uit vijf delen. Deze worden in de film ook 
benoemd en van elkaar gescheiden door titelbeelden. 

Deze hoofdstukken zijn getiteld: 

1. M. Gustave
In het eerste deel van zijn 
verhaal staat de persoonlijk-
heid van zijn mentor Gusta-
ve H. centraal. Zero vertelt 
ons over zijn eerste dagen in 
het hotel, de opleiding die hij 
van zijn mentor genoot en 
de dagdagelijkse rariteiten 
die in het hotel normaliteit 

waren. We krijgen een beeld van het hotel en zijn conciërge 
in een glorieperiode.  
- Welke momenten of uitspraken in de film typeren de 

persoon van M. Gustave? Hoeveel voorbeelden kan je 
opnoemen? 

2. Madam C.V.T.u.D. 
Het tweede deel van het ver-
haal begint bij het overlij-
den van Madam D. Zij was 
een van de oudere vrouwen 
die een zwak hadden voor 
Gustave. We volgen Zero 
en Gustave wanneer ze naar 
haar huis gaan en getuige 
zijn van het voorlezen van 

het testament, waarbij ook Gustave H. in de prijzen valt en, 
tot ongenoegen van de familie, een kostbaar schilderij in han-
den krijgt. Terug in het hotel krijgen we te horen dat Madam 
D. vermoord is en wordt Gustave opgepakt als verdachte. 

3. Check-Point 19 Criminal Internment Camp
Na zijn arrestatie wordt Gu-
stave overgebracht naar de 
gevangenis. Al snel weet hij 
er op zijn manier zijn plaats 
te vinden en wordt hij inge-
licht over een ontsnappings-
plan. Intussen komen we 
ook meer te weten over de 
geliefde van Zero, Agatha. 

Zij werkt bij patissier Mendl’s en helpt Gustave door gereed-
schap in haar gebakjes te verstoppen en de gevangenis binnen 
te smokkelen. Intussen is Serge X gevlucht en wordt advocaat 
Kovacs vermoord. Na een veel te ingewikkelde ontsnapping 
zetten Gustave en Zero het op een lopen. 

4. Het Genootschap van de Gekruiste Sleutels
Na hun ontsnapping vinden 
we ons duo terug in een af-
gelegen telefooncel waar 
Gustave H. een telefoontje 
pleegt met het geheime ge-
nootschap van de conciër-
ges. Zij helpen hen te zoeken 
naar Serge, die ze terugvin-
den in een afgelegen kloos-

ter. Vlak voor hij wordt vermoord door Jopling vertelt Serge 
dat er een tweede testament bestaat.  Hij vertelt hun over het 
tweede testament vlak voor ook hij wordt vermoord door 
Jopling.

Gustave en Zero zetten de achtervolging in op de skiënde 
moordenaar met een slee en kunnen hem uiteindelijk van een 
klif duwen. 
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5. Het tweede exemplaar van het tweede testament
Dit hoofdstuk begint na de 
dood van Jopling. Gustave 
en Zero reizen terug naar 
hun hotel om het schilderij 
op te halen met de hulp van 
Agatha. In het hotel wordt 
zij eerst achtervolgd door 
Dmitri, waarna er een wilde 
schietpartij plaatsvindt en 

men het tweede testament ontdekt in de lijst van het schilde-
rij. Hieruit blijkt dat Gustave H. alles erft. Vervolgens horen 
we nog hoe Gustave zijn laatste dagen doorbracht voor hij 
werd neergeschoten en hoe Agatha stierf aan een onbedui-
dende ziekte. 

Na de dood van Gustave werd alles, zoals afgesproken, eigen-
dom van Zero. 

Daarmee eindigt zijn vertelling. 
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Wat maakt deze film zo bijzonder?  
Wat is de rol van  
de inhoud? 

Vertellen van een verhaal
De basis van de film ligt in het vertellen van verhalen. Een verhaal 
dat rijpt met de jaren en wordt doorverteld en neergeschreven. 
Zero Mustafa zit een hele avond samen aan tafel met de jonge 
auteur om zijn verhaal te doen. Deze zal dat later opschrijven om 
de tijdsgeest vast te leggen voor volgende generaties. 

Bij het vertellen van een verhaal heb je een grote vrijheid. Er 
schuilt evenveel fantasie als waarheid in. En als verhalen worden 
doorverteld over een lang vervlogen tijd is ook de nostalgie vaak 
niet al te ver te zoeken. 

- Welke verhalen kennen jullie zoal die al heel lang worden 
doorverteld? 

- Heeft dit doorvertellen een effect op het verhaal? 

We denken hierbij bijvoorbeeld aan sprookjes, legendes, anekdo-
tes, familieverhalen… . Doordat deze vaak worden doorverteld 
worden de verhalen vaak uitvergroot, veranderd, overdreven... 

TIP
Laat de leerlingen in kleine groepjes een kort verhaal aan el-
kaar doorvertellen. Bekijk nadien in hoeverre het verhaal dat 
de laatste persoon vertelt, verschilt van het originele verhaal. 
Dit is een leuke oefening die ook duidelijk maakt hoe snel 
mensen dingen anders formuleren of eigen accenten leggen.

Dit is één voorbeeld, maar de mogelijkheden zijn eindeloos: Je 
kan leerlingen een verhaal laten schrijven, opzoeken, vervormen, 
enzovoort. Laat creativiteit de motor zijn. 

InhoudelIjke 
VerWerkInG
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Een van de inspiratiebronnen van de regisseur voor het maken 
van deze film was schrijver Stefan Zweig. Als een eerbetoon werd 
ervoor gezorgd dat de jonge schrijver in de film goed op hem leek.

naar de regio waarin dit alles plaatsvindt, maar toch hebben we ons 
eigen land en onze eigen versie van Europa gecreëerd.” (W.A.) 

“De sfeer van Oost-Europa die we in de film wilden vastleggen, komt 
voort uit mijn eigen reiservaringen in de streek, maar zeker ook uit 
boeken en films. Die is gebaseerd op de Hollywoodversie van de streek, 
zoals deze in films voorkomt, vaak ook gemaakt door mensen van de 
streek zelf. Ons beeld komt in die zin ook van mensen die deze wereld 
beschrijven, hoewel ze er zelf nooit in geleefd hebben.” (W.A.) 

Anderson gaat ver in het creëren van deze wereld. Hij blijft niet 
steken bij plaatsnamen en zelfgemaakte vlaggen, maar gaat net 
een stapje verder. 

Zo krijgen we af en toe kranten te zien die niet alleen de voor de 
plot belangrijke berichten weergeven. Daarnaast krijgen we een 
zicht op de geschiedenis van het land, inclusief specifieke data en 
gebeurtenissen. 

Ook de taal van de streek komt nu en dan aan bod, zoals wanneer 
de jonge schrijver in het begin van de film een lokaal spreekwoord 
gebruikt met de betekenis ‘op het puntje van mijn stoel zitten’. 

Om alles nog wat geloofwaardiger te maken refereert men in de 
film vaak naar onze zogezegde algemene kennis over de streek. 
Zo horen we de stem van de schrijver af en toe dingen zeggen als: 
“Velen onder jullie zullen de naam wel kennen” en “De gebeurtenis-
sen behoren intussen tot de algemene kennis, maar voor ons waren 
ze toen nog een mysterie.”

Binnen het concept van ‘verhalen vertellen’ is er steeds ruimte 
voor overdrijving en fantasie. Kan je momenten uit de film op-
noemen waar je zulke elementen opmerkte? 

Denk bijvoorbeeld aan de veel te ingewikkelde ontsnappingsscè-
ne, de weg naar het klooster op de top of de ongelooflijke achter-
volging op de slee. 

Zubrowka
THE GRAND BUDAPEST HOTEL speelt zich af in het verzon-
nen land Zubrowka. Anderson koos ervoor zijn eigen versie te 
creëren van het Oost-Europa tijdens het interbellum. 

 “Ik heb nog nooit eerder een film gemaakt met een historische context 
die terzelfdertijd in fictie wordt omgezet. Het is een vreemde combina-
tie. Het is heel duidelijk dat we naar bepaalde momenten refereren en 
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Wanneer we een kijkje nemen op de website(s) van de film krijgen 
we veel randinformatie. Werp een blik op het verloop van de oorlog, 
kom meer te weten over het Genootschap van de Gekruiste Sleutels 
en vind een recept voor het maken van hemelse Mendl’s-gebakjes. 

TIP
Laat de leerlingen een zoekopdracht uitvoeren op deze at-
tractieve website(s)! Geef hen enkele vragen mee die ze door 
snuisterwerk kunnen oplossen.  

Hieronder vind je de websites die je hiervoor kan gebruiken. Je 
kan ook van de ene doorklikken naar de volgende:
http://www.grandbudapesthotel.com/ 
http://www.akademiezubrowka.com/
http://zubrowkafilmcommission.tumblr.com/ 

Of geef je leerlingen de opdracht een eigen nieuw land te be-
denken en er een voorstelling van te maken. Geef hen enkele 
richtvragen als kapstok zoals: Hoe heet het land? Hoe ziet de 
vlag eruit? Wat is de nationale sport? Bekende mensen? Be-
kende gerechten? Leiders? Specialiteiten? Enzovoort. 

Vergane glorie
“We krijgen een inkijk in een glorieuze wereld die nooit meer zal 
terugkeren. De lelijkheid die er voor in de plaats komt, biedt weinig 
troost. Het mooie verhaal dat Anderson er van maakte des te meer.” 
(De Filmkrant) 

Een van de grootste motieven in deze film is die van de nostalgie 
naar de oude glorie van vroeger. Het terugblikken op een wereld 
vooraleer het modernisme die ontdeed van zijn charme. 

Dit was ook de hoofdgedachte van het boek ‘De wereld van giste-
ren’ van Zweig, de inspiratie voor deze film. In de film zien we ook 
heel goed hoe het hotel en de wereld waarvoor het stond in enkele 
tientallen jaren al haar faam is verloren. 

Als je de wereld uit de boeken van Zweig bekijkt, draait alles om 
artistieke figuren. Dichters, componisten, theatermakers, enzo-
voort. Zij waren de rocksterren van hun tijd. In de film zie je ook 
veel soortgelijke figuren.  

De film draait voor een groot deel rond een schilderij en de nos-
talgische figuur bij uitstek, M. Gustave H., die vaker bezig is met 
poëzie en parfum dan met iets anders. 

http://www.grandbudapesthotel.com/
http://www.akademiezubrowka.com/
http://zubrowkafilmcommission.tumblr.com/
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Later is de aandacht verschoven naar sportfiguren. Wat vandaag 
de dag nog steeds belangrijk is in onze samenleving! 

We zien ook hoe Gustave H. te allen tijde de beleefdheidsregels en 
de etiquette volgt. Zelfs wanneer hij te maken krijgt met gevange-
nen of opstandige soldaten spreekt hij hen beleefd aan. Dat soort 
elegantie en klasse vind je tegenwoordig niet meer. En zelfs in de 
tijd waarin hij zelf leefde was hij al een eenzaat die bleef hangen in 
een wereld die er niet meer was. 

 “Er zijn nog steeds flarden van beschaving in dit slachthuis dat ooit 
mensheid werd genoemd. Hij was er een van.” 

“Zijn wereld was al verdwenen voordat hij die binnentrad. Maar ik 
zeg erbij: Hij bewaarde de illusie met een geweldige charme.”  (Mr. 
Moustafa)

TIP

Dit kan een interessante invalshoek zijn om met de leerlingen 
in gesprek te treden over vroeger en nu. Gebruik bij dit ge-
sprek volgende vragen: 

- Zijn er voorwerpen, tradities, gebruiken van vroeger 
waarvan jij het jammer vindt dat ze er niet meer zijn?

- Zijn er dingen waarvan je vermoedt dat ze binnenkort 
zullen verdwijnen? 

- Waar zal jij later met nostalgie op terug kijken? 

- Klopt het dat mensen het verleden vaak mooier maken dan 
het was? (denk aan uitspraken van je grootouders bijvoor-
beeld: “Toen ik jong was…” Of vraag het hen zelf eens) 

- Zijn er ook dingen waarvan je blij bent dat ze veranderd 
zijn? 
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Wat maakt deze film zo bijzonder?  
Wat is de rol van het film-
technische spektakel?  

Deze film is een uitblinker in het gebruik van allerlei filmische 
technieken die het verhaal ondersteunen, en die van de film een 
visueel spektakel maken. In dit hoofdstuk worden enkele technie-
ken toegelicht, met een verwijzing naar bepaalde scènes in de film 
of de making of. 

Klik hier om alle scènes van de making of te zien.  

Tracking shots
Een tracking shot is een filmtechniek waar de camera, op rails of 
wielen, naar of van het onderwerp wordt bewogen, of het onder-
werp volgt. Hierdoor blijft de camera stabiel filmen. Een lang en 
continu tracking shot kan worden gebruikt als een manier om de 
personages direct te introduceren.

In de film zien we heel vaak hoe de camera met de personages 
meeloopt doorheen de decors. Denk maar aan de scènes in het 
begin, waar we Gustave en Zero samen zien wandelen door het 
hotel of de scène waarin Dmitri Agatha achtervolgt. 

Deze shots creëren een interessant visueel effect en bepalen de 
sterk georkestreerde filmsfeer. Denk maar aan een van de eerste 
scènes van Gustave waarbij hij de kamer van Madam D. klaar laat 
maken. 

In de making of vind je tracking shots terug op volgende momen-
ten: 2:00 - 2:10, 3:18 - 3:40, 4:14 - 4:26 en 5:02 – 5:30. 

VIsuele  
roller- 
coasTer 

https://www.youtube.com/watch?v=SfYOXnyzBos
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Subjectieve camera
De film maakt op verschillende momenten gebruik van ‘subjec-
tieve camera’. Dit betekent dat de camera niet zomaar alles vanop 
afstand registreert, maar zelf ook deel gaat uitmaken van de actie.

In de film gebeurt dit op twee manieren.

Door recht in de camera te kijken 
Je ziet het niet vaak dat de personages recht in de camera kijken. 
Dit verbreekt de illusie eigen aan film. Dit is een kleine truc van de 
regisseur om de kijker bij het geheel te betrekken en deel te laten 
uitmaken van de vertelling. 

Soms spreken de personages de kijker letterlijk toe. Denk maar 
aan de scènes met de oudere schrijver die zijn verhaal vertelt.  

Soms spreken de personages echter gewoon tegen elkaar. Hierbij 
wisselt de camera dan steeds tussen de twee personages die beiden 

in de camera kijken. Dit zien we bijvoorbeeld mooi terug in de eer-
ste scène in de gevangenis bij het gesprek tussen Gustave en Zero. 

In de making of vind je dit terug van 5:45 tot 6:05.

Kijken vanuit de camera
Een andere toepassing krijg je wanneer de camera wel het stand-
punt inneemt van één van de filmpersonages. 

Dit valt duidelijk op in de korte scène waarbij we als kijker in de 
huid kruipen van Jopling. We kijken door zijn ogen terwijl hij te-
lefoneert aan zijn bureau. We zien zijn hand op tafel liggen, samen 
met een foto van Agatha en enkele andere attributen. 

In de film gebeurt dat in deze scène, maar eigenlijk nog het meest 
bij voertuigen. Zo zien we in het begin de auto van Madam D. 
wegrijden door haar ogen, krijgen we vanop de trein te zien hoe 
die voorbijschuift in het landschap en langzaam aankomt én we 
leven we nog het meeste mee wanneer we ons op de slee bevinden 
tijdens de achtervolging op Jopling. Deze shots zorgen voor dyna-
miek en een grotere betrokkenheid bij de kijker.  

In de making of vind je dit terug van 6:05 tot 6:45.

Voice-over
De voice-over of commentaarstem is een stem buiten beeld.  

Bij een speelfilm wordt een voice-over vaak ingezet als verteller 
van het verhaal, ingesproken door een hoofdrolspeler of door een 
aparte acteur. De voice-over is een efficiënte techniek om bijko-
mende informatie te geven. Zo kan men het tempo waarin de ge-
beurtenissen worden verteld verhogen. 

In THE GRAND BUDAPEST HOTEL horen we heel vaak 
voice-overs. Typisch bij de setting van dit soort verhaal. In de 
film krijgen we de voice-over te horen van de jonge schrijver, 
de oude schrijver en Zero Mustafa. Dit benadrukt het vertelka-
rakter van de film.  



19

Symmetrie  
Als je goed oplet, merk je dat er veel symmetrie aanwezig is in de 
beelden. Het personage staat vaak centraal en door het filmkader 
zie je dan een symmetrie in het decor. Daarbij zijn de linker- en 
rechterkant van het beeld elkaars spiegelbeeld. Dit is één van de 
stijlkenmerken van Wes Anderson. 

De voorbeelden hiervan zijn eindeloos. Wanneer je erop begint 
te letten zie je het overal. In de scènes waarbij we ons in het hotel 
verplaatsen is dit praktisch overal het geval. 

Dit zorgt voor een leuk effect en geeft de beelden een kunstzin-
nige, maar ook een artificiële look. 

In de making of vind je dit terug van 8:15 tot 8:50, waarbij er beel-
den te zien zijn van het hotel.

Snelle camerabewegingen
Snelle camerabewegingen vormen een ander typisch kenmerk 
van het artificiële dat Anderson in zijn film wil steken.

De regisseur kiest ervoor om de camera snel van standpunt te la-
ten veranderen in plaats van over te gaan naar een ander shot (van 
een andere camera dus). Als kijker zien we de beweging alsof we 
zelf snel ons hoofd zouden draaien als toeschouwer. Dit creëert 
een leuk visueel effect. 

In de making of vind je dit terug van 3:05 tot 3:10 en van 3:30 tot 3:40.

Fantastische decors
Wat is jullie bijgebleven over de decors? Kunnen jullie hier voor-
beelden van geven?

Wat is er bijzonder aan de decors? 

Een erg belangrijk element in een film is het decor. Bij deze film 
zijn ze ‘fantastisch’. Hier niet alleen in de betekenis van ‘heel goed’, 
maar ook in die van ‘wonderlijk, ze spreken tot de verbeelding’. Als 
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er weidse landschappen of bergtoppen in beeld worden gebracht, 
zijn deze  absoluut niet realistisch. De regisseur wilde dit ook niet. 

Hij kiest ervoor om soms letterlijk met geschilderde achtergron-
den te werken (zoals ook te zien is in de making of) of om met 
miniaturen te werken voor een green key waarop dan later andere 
beelden worden geplaatst (zie foto hierboven). 

“Ik heb lang gedacht dat we het perfecte hotel zouden vinden om 
daar alles te filmen. We hebben heel lang gezocht, maar vonden 
niets dat volledig ons ding was. Uiteindelijk kwam dan het idee om 
te werken met een miniatuur. 

Ik hou van miniaturen. Het is een oude en charmante techniek in de 
filmwereld. Bovendien kan je er alles mee doen wat je wil. Zo gaven 
we vorm aan het hotel. De voorgevel, de omgeving, enzovoort. Hier-
voor werden we sterk geïnspireerd door de schilderijen van Caspar 
David Friedrich. We hebben zijn stijl op vele manieren gebruikt als 
input voor onze decors.”

TIP
Laat de leerlingen opzoekingswerk verrichten naar Casper D. 
Friedrich en laat hen de link leggen naar beelden uit de film.

Met momenten doen de decors denken aan de geanimeerde stuk-
ken die je soms terugziet in de films van Monthy Python of de 
oude films van George Méliès (de eerste regisseur die fantasie ge-
bruikte binnen de film), waar ook veel surrealistische aspecten te 
vinden zijn. Het is een gewaagde keuze, die zorgt voor een heel 
interessant visueel en verhalend effect dat je - in haar eenvoud - 
als kijker heel erg kan intrigeren. 

In de making of vind je dit terug van 6:25 tot 6:45.
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•	 www. wikipedia.org 

•	 www.youtube.com 

•	 Filmmagie nr. 643 – maart 2014

•	 De Filmkrant #363 – maart 2014

•	 http://www.grandbudapesthotel.com/ 

•	 http://www.akademiezubrowka.com/

•	 http://zubrowkafilmcommission.tumblr.com/ 

BIBlIoGrafIe Tot slot: Wat maakt de film  
nu zo bijzonder? 

Samen met Henckels hebben we alle aspecten van de 
film onder de loep genomen en besproken. 

Wat maakt deze film zo goed? Even een kleine ver-
wijzing naar de film: Net zozeer als bij het Genoot-
schap van de Gekruiste Sleutels is het de combinatie 

van verschillende onderdelen  die zorgt voor het mogelijk maken 
van het onmogelijke.

Alle aspecten die in deze lesmap werden aangehaald zijn gro-
tendeels technische aspecten (decors, een sterk verhaal, goede 
acteurs, voice-over, camerabewegingen, dialogen…). De kunst is 
om deze elementen mooi met elkaar in balans te brengen en te 
laten ‘samenwerken’, zoals ook bij de Genootschap het geval is. 

De film zou niet zo goed zijn als het 
verhaal maar slapjes was. Of omge-
keerd: een ijzersterk verhaal komt 
minder goed over als de visuele ver-
pakking niet goed oogt. Of als de ac-
teurs slecht acteren, of als de camera 
de hele tijd vanuit het zelfde perspec-
tief zou filmen.

De kracht van een goede film is dat de 
regisseur (samen met de hele crew) 
goede artistieke keuzes maakt en ze 

kneedt tot een mooi geheel. Dat is in dit geval meer dan geslaagd! 
Wes Anderson is een creatieve duizendpoot die met veel perfecti-
onisme en oog voor detail aan zijn films werkte. Het resultaat mag 
gezien worden… 

We hopen dat deze film jullie zal bijblijven…!

“Wat valt er meer te zeggen?” 
(Zero Moustafa op het einde van zijn verhaal) 

http://www.youtube.com
http://www.grandbudapesthotel.com/
http://www.akademiezubrowka.com/
http://zubrowkafilmcommission.tumblr.com/

