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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.
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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 COULEUR 
DE PEAU: MIEL: 

1ste t.e.m. 3e graad SO

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

Filmfiche op 
het smartboard!

www.filmfiches.be
De digitale en visuele 

filmfiche bij COULEUR DE 
PEAU: MIEL is ideaal om 
de filmbespreking klassikaal 
via je smartboard te starten! 
Je vindt er de filmtrailer, in-
terviews, beelden en inte-
ressante quotes! Een ideale 
aanvulling op de lesmap. (je 
vindt een fiche bij alle films 
uit het aanbod).
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Infofiche
Synopsis

Sinds het einde van de Koreaanse oor-
log zijn er 200 000 Koreaanse kinderen 
verspreid over de wereld. Jung is één van 
hen. Hij is geboren in 1965 in Seoul en 
werd in 1971 geadopteerd door een Bel-
gische familie. COULEUR DE PEAU: 
MIEL focust op een aantal sleutelmo-
menten uit Jungs leven: het weeshuis, de 
aankomst in België, zijn adoptiefamilie, 
zijn puberteit... Met hier en daar een vleugje poëzie en een flinke 
scheut humor vertelt Jung zelf het schijnbaar eenvoudige verhaal 
van zijn complex leven en zijn ervaringen. 

Technische kaart
België/Frankrijk/2012
Naar de strip COULEUR DE PEAU: MIEL door Jung, uitgave: 
Éditions Quadrants/Soleil

Scenario: Jung
Regie: Jung, Laurent Boileau
Duur: 75 minuten 
Muziek: Siegfried Canto
Productie: Mosaique films en Artémis productions 
Distributie: Cinéart
Met de stemmen van: Alayin Dubois, Arthur Dubois, Christel-
le Cornil, David Macaluso, David Murgia, Jean-Luc Couchard, 
Maxym Anciaux, William Coryn

 Filmprijzen
COULEUR DE PEAU: MIEL won de publieksprijs en de prijs van 
Unicef op het animatiefilmfestival van Annecy (Frankrijk, 2012). 

In de pers 
“Een indrukwekkende ‘kleine’ film over een minder bekende proble-
matiek, die zich daarenboven dicht bij ons afspeelt.” 

Luc Menten, Filmmagie

“De tekeningen, een harmonieuze mix van 2D en 3D, worden in-
gekleurd met warme tinten die perfect overeenstemmen met de tex-
tuur van herinnering en dromen.” Cécile Mury, Télérama

“COULEUR DE PEAU: MIEL” is een bescheiden, eerlijke en onthut-
sende film die recht uit het hart komt.” Le Soir

Vóór je naar de film gaat...
Sta even stil bij onderstaande vragen vóór je naar de film gaat. 
Doe hetzelfde nadien. 

•	 Wat verwacht je als je naar de filmaffiche kijkt en weet dat de 
film een autobiografie is waarbij veel animatie gebruikt werd? 
Ben je benieuwd of heb je er helemaal geen zin in? 

•	 Wat roept het thema ‘adoptie’ spontaan bij je op? Heb je erva-
ring met adoptie, van dichtbij of veraf? Wat weet je erover? 

•	 Heb je je al eens afgevraagd wat het betekent om geadopteerd te 
zijn? Welke gevoelens erbij komen kijken voor ouders, kinderen 
en adoptie-ouders? 

•	 Zijn je antwoorden anders nu je de film gezien hebt? Heb je 
dingen ontdekt waar je vooraf nooit aan gedacht had? 
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Regie en 
Productie

Een persoonlijk verhaal: 
de makers aan het woord.

Jung vertelt op de volgende pagina over de film die gebaseerd is 
op zijn levensverhaal. Hij tekende zijn eigen verhaal uit.
Laurent Boileau regisseerde de film en vertelt over de samenwer-
king met Jung.

Curriculum Vitae

JUNG
•	 Geboren op 2 december 

1965 in Seoul, Zuid-Korea.
•	 Geadopteerd door een Bel-

gisch gezin in 1971. Kreeg 
de naam Jung Henin. 

•	 Studeerde Illustratie aan 
de Academie voor Schone 
Kunsten in Brussel. 

•	 Deed zijn eerste werkerva-
ring op in Spirou (Robbe-
does) en Tintin (Kuifje).

•	 Publiceert in 1991 zijn eer-
ste eigen stripboek: Yasuda 
(1991-1995, Éditions Hély-
ode).

LAURENT BOILEAU
•	 Geboren in 1969.
•	 Werkte eerst als camera-

man en op de dienst mon-
tage van verschillende do-
cumentaires. 

•	 Is sinds 1999 regisseur en 
werkte mee aan een heel 
aantal films over de strip-
kunst.
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COULEUR DE PEAU: MIEL. Een stripverhaal. 
“Ik heb gekozen voor striptekenen, omdat het een gemakkelijke ma-
nier van uitdrukken is: al wat je nodig hebt is potlood en papier. 
Maar ik hou niet van tekenen om te tekenen. Het is niet zo dat ik een 
spontane voorliefde voor tekenen heb. Ik heb leren tekenen omdat ik 
iets te vertellen had. Al een kleine twintig jaar teken ik nu strips en 
ik kom telkens weer op dezelfde thema’s uit: ontworteling, verlating, 
identiteit, Azië, broers en zussen... Door een filter van fictie en teke-
ningen probeerde ik al die thema’s aan te snijden. Tot ik op een dag 
besliste me niet langer te verstoppen en te beginnen aan COULEUR 
DE PEAU: MIEL, mijn getekende autobiografie...” - Jung

“Ik ben een grote fan van strips en beeldromans en aanvankelijk 
kende ik  Jung enkel van zijn Aziatisch geïnspireerde werken. In 
2007 botste ik op COULEUR DE PEAU: MIEL. Vanop een afstand 
en vaak met een ironische bijklank, herleeft Jung in dit verhaal zijn 
eigen leven en bevraagt zijn verleden, zijn wortels en zijn situatie 
als geadopteerde.” - Laurent Boileau

COULEUR DE PEAU: MIEL. Een adoptieverhaal. 
Het was voor mij belangrijk om over adoptie te kunnen praten en 
meer bepaald over de adoptie van Koreaanse kinderen. Dat is im-
mers het vertrekpunt om mijn gevoel van verlating in beeld te bren-
gen, de weigering om mijn Koreaanse afkomst onder ogen te zien, 
mijn drang tot zelfvernietiging en mijn passie voor die andere cul-
tuur uit het Verre Oosten, de Japanse, het land waarop ik trots was 
maar dat tegelijk de gezworen vijand van Korea was.

Naast de problematiek van afkomst, interesseerde me vooral ook 
het beeld van mijn biologische moeder, mijn adoptiemoeder, mijn 
aanpassing aan de nieuwe broers en zussen, het aanvaarden van 
mijn gemengde afkomst en de reconstructie van mijn eigen identi-
teit.” - Jung

 “Adoptie is een geheel van verschillende complexe gegevens: identi-
teit, ontworteling, familie, afwezigheid, verlating, lot, verschil. Eén 
van de moeilijkheden bij de adoptie, was net het omvormen van 
het persoonlijke verhaal van Jung naar een meer universeel gege-
ven, zonder dat eerste onrecht aan te doen. Vanuit dramaturgisch 

oogpunt is adoptie iets ontwrichtends en dus is het een interessant 
thema.. De kinderen, de ouders, de broers en zussen: tussen elke 
betrokkene moeten er nieuwe relaties worden gesmeed, ieders plaats 
wordt in vraag gesteld en er moet telkens een nieuw evenwicht ge-
vonden worden. 

Daarnaast stond ik erop met de film niet enkel een terugblik op zijn 
verleden als kind en tiener te tonen. Geadopteerd zijn, houdt im-
mers niet op wanneer je volwassen bent. Daarom heb ik Jung voor-
gesteld om een stap verder te gaan dan zijn beeldroman en voor het 
eerst terug te keren naar Korea, om zo in de film een actueel beeld 
te kunnen integreren.De film vertelt nu het verhaal van een ontwor-
telde man die op zoek is naar een manier om een einde te maken 
aan het gevecht tegen de ontkenning van zijn afkomst. Bovendien 
vertelt de film ook het collectieve verhaal van een volk dat verdeeld 
is en gescheiden door een grens die in 1953 werd opgetrokken. 
De adoptie van Koreaanse kinderen is door zijn grootschaligheid 
een vreemd en aleenstaand fenomeen in de wereld. We volgen Jung 
in zijn persoonlijke zoektocht naar zijn biologische familie, die uit-
eindelijk tot niets leidt. Hij legt het sterke menselijke vermogen om 
te overleven bloot, de drang om zich aan te passen en zichzelf te 
vernieuwen. - Laurent Boileau

OPDRACHT: Ver-beelding van de thema’s. 
•	 Laat de leerlingen opsommen welke thema’s volgens hen aan 

bod komen in de film. 
* Wat zijn volgens jou de belangrijkste thema’s? Zijn je ook scè-
nes opgevallen die je niet meteen aan zo’n thema kan linken? 
Waarom heeft de regisseur ze toch in de film opgenomen? 

•	 Laat hen vervolgens bovenstaande stukjes interview met Jung 
en Laurent Boileau lezen. Beiden halen verschillende thema’s 
aan die zij in de film wilden verbeelden. 
* Zijn dit dezelfde thema’s die de leerlingen ook hadden gevon-
den? Herinner je je bepaalde scènes uit de film die je eraan kan 
koppelen? Verklaart de getuigenis van Jung bepaalde scènes uit 
de film? 
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- Welke belangrijke grootmachten hebben een doorslaggeven-
de rol gespeeld in de geschiedenis van Korea? Hoezo?

- Wat kan je vinden over het leven in respectievelijk Noord- en 
Zuid-Korea vandaag?

- Zijn er recent gebeurtenissen of feiten in de actualiteit geweest 
omtrent Korea? Welke? Wat weet je er nog meer over?   

Een Koreaanse adoptiegolf
De motor achter de Koreaanse adoptiegolf, die eind de jaren 1960 
op gang kwam, heet ‘Holt International’. Deze organisatie voor 
internationale adoptie werd opgericht door het Amerikaanse 
koppel Bertha Marian en Harry Holt. In 1954 waren ze bijzonder 
geëmotioneerd door het leed dat ze zagen in G.I. Babies, een do-
cumentaire over kinderen van Amerikaanse soldaten op missie 
en lokale moeders. Ze besloten acht kinderen te adopteren, naast 
de zes kinderen die ze al hadden. Gesterkt door hun christelijk 
geloof, namen ze de taak op zich om de kinderen zonder familie 

HISTORISCHE 
CONTEXT: Korea en de 
adoptiegolf in de jaren ‘70

“Ik heb geprobeerd te begrijpen waarom zoveel kinderen in Korea wer-
den achtergelaten. Het is eigen aan hun cultuur: de verdeling maakt 
deel uit van de geschiedenis van het land. Er is de scheiding tussen 
Noord- en Zuid-Korea, maar daarvoor was er de Japanse bezetting 
gedurende drie decennia. Het is een volk dat enorm heeft geleden. Fa-
milies leven er met de voortdurende pijn van de scheiding.” - Jung

Korea: een conflictgeschiedenis
Sinds 1910 werd Korea bezet door Japan. Na de Tweede Wereld-
oorlog, waar Japan als één van de verliezers uitkwam, werd Korea 
verdeeld onder twee grootmachten: de Sovjet-Unie bezette het 
noordelijk deel en de Verenigde Staten het zuidelijk deel. Zelfs wan-
neer deze bezetting officieel beëindigd werd, bleef de invloed van 
beide landen zichtbaar. Het noorden kreeg een communistisch be-
stuur en het zuiden een (zwakke) democratische structuur. In 1950 
viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen. Tegen de achtergrond van de 
Koude Oorlog, was deze aanval de aanleiding voor een langdurig 
conflict waar verschillende partijen uit de hele wereld bij betrok-
ken waren. In 1953 werd een staakt-het-vuren afgekondigd, maar 
een officieel vredesverdrag werd nooit ondertekend. De grens tus-
sen Noord- en Zuid-Korea wordt tot op vandaag streng bewaakt en 
geregeld laait het conflict er weer op. In maart 2013 werd het staakt-
het-vuren door Noord-Korea beëindigd.

OPDRACHT: 
Voer op internet een onderzoek naar Korea en beantwoord de 
volgende vragen: 

- Wat was de situatie van Korea tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
- Sinds wanneer zijn Noord- en Zuid-Korea van elkaar ge-

scheiden? Waar loopt de grens tussen beide landen precies? 
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te helpen. In 1956 richtten ze ‘Holt International’ op en werden 
ze pioniers van adoptie in de Verenigde Staten. In 1961 richtten 
ze een centrum op in Zuid-Korea, voor de kinderen voor wie ze 
geen Amerikaanse ouders vonden. Die kinderen waren vaak ziek 
of hadden een handicap. Eind jaren 1960 begonnen ze ook wezen 
onder te brengen bij gezinnen uit Noorwegen, Denemarken, Bel-
gië, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Vandaag is 
Holt International nog steeds een internationale adoptiedienst in 
Amerika met lokale opvangcentra over de hele wereld.  

OPDRACHT: Een gekleurde blik. 
Tik op YouTube ‘Holt History’ in of klik op de link om het 
fragment te bekijken. In dit filmpje zie je archiefbeelden uit de 
periode waarin Jung werd geadopteerd via de organisatie Holt 
International. 
•	 Welk beeld krijg je hier over adoptie? Wat is volgens jou de be-

doeling van dit filmpje of wat willen de makers ermee bereiken? 
•	 Hoe creëren ze dit beeld en dit effect? Denk aan de muziek, 

de gesproken informatie, de vertelstem en intonatie, wat er in 
beeld gebracht wordt ...

Vergelijk het beeld dat je via dit filmpje over adoptie krijgt, met 
het beeld dat je over adoptie hebt gekregen via COULEUR DE 
PEAU: MIEL. 
•	 Vertellen beide films eenzelfde verhaal? Wat is hetzelfde en wat 

is verschillend? Hoe wordt het beeld over adoptie in COULEUR 
DE PEAU: MIEL gecreëerd? Denk aan de verteller en vertel-
stem, de muziek, de beelden, de kleuren, de thema’s...

•	 Waarom kozen de filmmakers voor deze filmtitel? Hoe inter-
preteer jij die?

http://www.youtube.com/watch?v=5z9_f1_e6qE
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COULEUR DE PEAU: MIEL laat ongetwijfeld bij de leerlingen 
een grote indruk na. Stel indien mogelijk in een klasgesprek met-
een na de film een aantal vragen die hun eerste reacties losmaken. 
Je kan de leerlingen ook kort iets laten noteren voor het verlaten 
van de zaal om pas later de bespreking op te starten. 

•	 Heeft deze film je op één of andere manier verrast? Hoezo? 
•	 Welke scène uit de film is jou het meest bij gebleven en waarom?
•	 Wat is je opgevallen aan de vorm van de film? Vond je de tech-

nische uitwerking geslaagd? Waarom (niet)?
•	 Kies drie woorden die voor jou de film typeren.  

Startopdracht: Logboek voor en na de bespreking
Laat vlak na de film een logboek rondgaan in de klas waar de leer-
lingen kort hun mening over de film mogen neerpennen. Haal het 
logboek na de filmbespreking weer boven en neem de reacties op-
nieuw door met je groep. Strookt hun mening na de verwerking 
nog steeds met die in het logboek? Je kan het logboek een tweede 
keer de klas laten rondgaan. Is hun mening sterk veranderd?  Be-
waar het eventueel voor volgende films of klassen. Het is een leuk 
filmsouvenir.   
  

Verzamelen 
van reacties 
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Jung 
Jung is geboren in Korea en op zesjarige leef-
tijd door een Belgisch gezin met vier kinderen 
geadopteerd. Voor zijn adoptiebroer en -zussen 
is hij één van hen, voor Jung zelf is dit nooit 
helemaal het geval. Hij haalt geregeld katten-
kwaad uit en krijgt vaak straf. Als opgroeiende 
tiener krijgt hij slaande ruzie met zijn adoptie-
ouders en verlaat even het huis. Op zijn 45e gaat 

hij voor het eerst terug naar Korea, maar ook daar voelt hij zich 
niet thuis. Hij blijft voortdurend op zoek naar wie hij eigenlijk is, 
waarom hij is achtergelaten en hoe hij daarmee moet omgaan...   

Adoptiemoeder
“Je bent een dief en een leugenaar. Je bent een 
rotte appel die de rest van de mand rot maakt! 
Vanaf nu blijf je weg van mijn kinderen!” (Adop-
tiemoeder van Jung) 
De adoptiemoeder van Jung is eerder afstande-
lijk en heeft weinig geduld. Ze is streng en heeft 
geen moeite met straffen. Op het moment dat 
ze erg kwaad is, durft ze wel eens dingen te zeg-
gen die ze misschien beter niet had gezegd...

•	 Zijn de straffen die Jung krijgt je opgevallen? Vond je het 
rechtvaardig dat Jung zo’n straf kreeg? Wat vind je van het 
soort straf? 

•	 Krijg je zelf weleens straf? Welke straf heeft het meest effect op 
jou? Vind je straffen zinvol? Waarom (niet)?   

Verhaal & 
personages



9

De moederfiguur
“Toen we klein waren, legden we liefdesbrieven onder het hoofdkus-
sen van onze adoptiemoeder. Hopende dat ze nog meer van ons zou 
houden. Ze heeft er nooit over gepraat, maar ze heeft ze allemaal 
bijgehouden. We verwachtten veel van haar. Maar wat kon ik haar 
bieden? Misschien wilde ik enkel krijgen...” - Jung

In een interview vertelt Jung dat voor hem de zoektocht naar zijn 
identiteit gelijkstaat met de zoektocht naar zijn biologische moe-
der. Zijn adoptiemoeder was niet zacht en lief. Ze had zelf een 
harde en strenge opvoeding gehad. “Wanneer ik er met Coralie 
over praat, zegt die dat onze moeder ook altijd streng geweest is 
met haar. Ze behandelde dus al haar kinderen gelijk. Maar ik, als 
adoptiekind, voelde dingen anders aan, veel intenser en gevoeliger. 
Een adoptiekind komt een gezin binnen met zijn eigen problemen 
en heeft, zonder twijfel, meer nood aan blijken van affectie. Het pro-
bleem van geadopteerden is dat ze vaak de neiging hebben zichzelf 

tot slachtoffer te maken. Wanneer je jong bent, ben je je daarvan 
niet bewust.”

•	 Vergelijk het personage van de adoptiemoeder van Jung met het 
beeld dat hij van zijn echte moeder heeft. Wat valt er op? 

•	 Waarom wordt er in de film meer over de moeder dan over de 
vader gepraat, denk je?Waarom is de moeder zo belangrijk voor 
Jung?  

•	 Ergens in de film zit een scène tussen Jung en zijn adoptiemoe-
der die heel emotioneel is. Herinner je je welke? Op welk mo-
ment vond de scène plaats? Wat is er gebeurd en gezegd? Wat 
was voor Jung de betekenis van dit moment? (scène op einde 
van de film als Jungs moeder hem in haar armen neemt en ver-
telt over het verlies van een kind)

•	 Is Jung ooit te weten gekomen wie zijn echte moeder was? Wat 
heeft hij pas na zijn zoektocht in Korea ingezien, over zijn échte 
en zijn adoptiemoeder?   
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Adoptievader
“Je hebt me bedrogen! Dat mag je niet doen. Wat 
doe je me aan? Hoe kan ik je nu nog geloven? Wat 
beeld je je in? Dat we vreemdelingen zijn mis-
schien? Ik... je vader.” (Adoptievader van Jung)  
Het idee om Jung te adopteren kwam van zijn 
adoptievader. Hij doet zijn best om Jung in zijn 
gezin op te nemen en vraagt zich voortdurend 
af wat hij fout heeft gedaan wanneer Jung liegt, 
steelt of het moeilijk heeft. 

Coralie
“ ‘Mijn broer is geen spleetoog!’ ‘Je broer? Wat lij-
ken jullie toch op elkaar!’ ‘Ben je blind? Natuur-
lijk is het mijn broer. We hebben dezelfde haar-
lijn.’ ” (Coralie en klasgenootje)
Coralie is de adoptiezus en beste vriendin van 
Jung. Ze zitten samen in de klas en Coralie helpt 
Jung vaak uit de nood. Dat doet ze met plezier. 

•	 Welke relatie heeft Jung met zijn broer en elk 
van zijn zussen (Cédric, Catherine, Gaelle, 
Valérie)? Herinner je je nog scènes uit de film 
die die relatie illustreren? 

Kim 

“ ‘He, ben je al uitgeweest met een Aziaat?’ 
‘Ben je gek? Nooit, versta je me? Nooit.’ ‘Rustig, 
het was maar een vraag. Ik zou het ook niet 
doen hoor. Maar als ze knap is en niet op jou 
lijkt, waarom niet?’ ” (Jung en Kim)
Net zoals Jung is Kim een Koreaanse die ge-
adopteerd werd. Ze worden vrienden en delen 

dezelfde humor. Kim neemt Jung mee naar een echt Koreaans 
gezin dat hem doet beseffen dat hij toch meer Koreaans is dan 
hij zich voelt. Kim is later naar Korea teruggegaan en daar blij-
ven wonen. 

Valérie 

Na Jung adopteert zijn adoptiegezin een twee-
de Koreaans kindje, Valérie. Vanaf het begin 
is Jung jaloers op de peuter die veel aandacht 
krijgt. Ook Valérie stelt zich later vragen over 
haar afkomst en sterft op 25-jarige leeftijd in 
een vreemd auto-ongeval, waarschijnlijk zelf-
moord.  

OPDRACHT: Een levensverhaal 

Jung is het hoofdpersonage van deze film. Hij wordt gevolgd van-
af zijn kindertijd in Korea en tijdens het opgroeien in België, tot 
zijn terugkeer naar Korea als veertiger. 

•	 De film belicht een aantal belangrijke fases en gebeurtenissen 
uit zijn leven: kan je er een aantal opsommen en op een rijtje 
zetten?Waarom werden net die momenten uitgekozen om het 
verhaal van Jung te vertellen?  

•	 Kan je bij één of meerdere van die fases ook een personage aan-
duiden dat voor die periode een belangrijke rol speelde? Leg uit 
waarom ze volgens jou zo belangrijk zijn. 

•	 Zijn er personages die doorheen de film belangrijk blijven? Wel-
ke en waarom? 
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! TIP voor de leerkracht: de officiële website van de film, www.
couleurdepeaumiel-lefilm.com, bevat heel veel informatie en 
beeldmateriaal. Bovendien is hij geanimeerd en opgebouwd van-
uit de verschillende belangrijke fases in de film en in het leven van 
Jung. Een aanrader voor opdrachten voor de leerlingen die Frans 
lezen en begrijpen!

En de echte familie van Jung? 

De personages die in een autobiografie naast het hoofdpersonage 
aan bod komen, zijn natuurlijk ook echte mensen. Voor de makers 
is het niet alleen belangrijk om hun verhaal ongeremd te kunnen 
vertellen, ze moeten ook rekening houden met de gevoeligheden 
die daarbij komen kijken. 

“Het was voor mij belangrijk om de familie van Jung te ontmoeten. Ik 
heb hem onmiddellijk gezegd dat ik niet kon werken aan de film zon-
der op zijn minst zijn ouders te hebben ontmoet. Ze komen immers 
nog meer in de openbaarheid in een film dan in een stripverhaal. 

Ik moest me vrij kunnen voelen in de keuzes die we maakten. Het 
contact met zijn familie was een noodzaak, ik wou hen mijn visie 
op de adaptatie van stripverhaal naar film duidelijk maken. Beide 
ouders respecteerden wat Jung over zijn leven wou vertellen. Ze wa-
ren zeer bereid om mee te werken en heel open.” - Laurent Boileau 

•	 Wat bedoelt de regisseur met de ‘in de openbaarheid komen’ 
in bovenstaand citaat? Waarom is dit element veel sterker in 
film aanwezig dan in een stripverhaal? Denk je dat het moeilijk 
is voor het adoptiegezin van Jung om naar de film te kijken? 
Waarom (niet)?

http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com
http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com
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“Ik vroeg me af hoe Koreanen me zagen en sommigen zeiden: ‘Nee, 
je bent niet Koreaans, je praat immers onze taal niet, je deelt de-
zelfde cultuur niet en zelfs aan de manier waarop je loopt kunnen 
we zien dat je niet van hier bent.’ En anderen zeiden dan weer: ‘Je 
wortels liggen hier, je bent een kind van Korea, dus je bent Ko-
reaans.’” - Jung  
Voor iemand die in een gewoon gezin geboren en opgegroeid is, 
is het waarschijnlijk bijzonder moeilijk om zich voor te stellen wat 
het betekent om geadopteerd te zijn. De terugreis naar Korea was 
voor Jung een zoektocht naar wie hij echt is, maar een antwoord 
heeft hij niet gevonden, integendeel. Over zichzelf krijgt hij te ho-
ren dat noch zijn geboortedatum, noch zijn naam zeker is. Over 
de omstandigheden waarin hij werd gevonden is niets opgete-
kend. Desondanks is Jung ervan overtuigd dat hij bewust moet 
zijn achtergelaten, aangezien niemand hem heeft gezocht. Hij legt 
de schuld voornamelijk bij de Koreaanse cultuur, die moeders met 
kinderen van gemengde afkomst uitstoot. Op die manier werden 
veel kinderen van soldaten die in Korea verbleven, achtergelaten.  

Adoptie en 
identiteit
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Over zijn ‘wortels’, zijn culturele afkomst, krijgt Jung ook geen 
echte duidelijkheid. Hij voelt zich zowel in Korea als in België een 
vreemde. Door de reis in Korea heeft hij beseft dat hij ook geen 
echte Koreaan is, ook al is hij daar geboren. “De reis heeft me in elk 
geval geconfronteerd met het feit dat ik moet accepteren dat ik niet 
één van hen ben.” - Jung

•	 Jung deed zijn best om zoals de anderen te zijn, maar toch werd 
hij voortdurend geconfronteerd met het feit dat hij geadopteerd 
was. Herinner je je nog enkele momenten uit de film die dat 
lieten zien? 

•	 Op een gegeven moment raakte Jung bijzonder gefascineerd 
door de Japanse cultuur. Hoe uitte zich dat? Waarom koos hij 
net die cultuur?

•	 Bekijk op de website van de film, www.couleurdepeaumiel-le-
film.com, het tweede fragment onder de knop ‘extraits du film’. 
Herinner je je dit fragment?Herinner je je wat je ervan vond en 
dacht? Vond je dit fragment grappig of eerder bevreemdend? 
Waarom is het in de film opgenomen? Wat betekent het? 

•	 Wanneer Jung uiteindelijk na een ruzie het huis uitgaat, doet hij 
iets heel extreems om aan zijn moeilijke situatie te ontsnappen. 
Weet je nog wat?Waarom deed hij dat volgens jou? En waarom 
net op die manier? Welk effect heeft het gehad? Herinner je je 
wat Jung vertelde over andere Koreaanse geadopteerden die hij 
kende? Kan je begrijpen waarom zoveel van hen zelfmoord heb-
ben gepleegd?  

Vandaag wordt adoptie in België streng gereglementeerd en be-
geleid. Er zijn heel wat stappen die je moet doorlopen vooraleer 
je de kans krijgt om een kind te adopteren. Er is ook nazorg 
voorzien. 

•	 Denk je dat de situatie van adoptiekinderen vandaag al anders 
is dan vroeger? Hoezo? Hoe komt dat, denk je? 

http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com
http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com
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OPDRACHT: Wie ben ik?

Laat elke leerling in een beperkte tijd in drie zinnen opschrijven 
wie ze zijn. Overloop wat er geschreven werd en laat de leerlingen 
analyseren wat volgens deze oefening de dingen zijn die volgens 
hen belangrijk zijn voor hun identiteit. 

•	 Zijn er grote verschillen? Zijn er nog andere kenmerken die be-
langrijk zijn voor je identiteit? Zijn er ook dingen die anderen 
opnoemen maar voor jou niet zo belangrijk zijn? Hoe komt 
dat? Vind je het moeilijk om je identiteit te beschrijven?  

•	 Is de plaats waar je geboren bent een belangrijk deel van je 
identiteit? En zo ja, ben je dan Bruggeling, Vlaming, Belg of 
Europeaan?

Geef de leerlingen de opdracht om thuis of op straat aan mensen 
te vragen om in drie zinnen te beschrijven wat een Vlaming, Belg 
of Europeaan is. Vergelijk de antwoorden. 

•	 Wat vinden andere mensen bepalend voor je identiteit als Vla-
ming, Belg ...? Kan je deze criteria toepassen op het verhaal 
van Jung? Wie is Jung volgens jou? Waarom is het voor hem zo 
moeilijk om te ontdekken wie hij eigenlijk is?   

Stap in de schoenen van Jung

Je kan de situatie ook omdraaien en de leerlingen zich laten ver-
beelden dat ze Jung zijn. Ze weten niet wie hun ouders zijn, wan-
neer ze precies geboren zijn en of hun naam wel hun eigen naam 
is. Ze weten ook niet precies waarom hun ouders hen hebben ach-
tergelaten en ze groeien op in een ander land. Maak van de ene 
helft van de klas journalisten die de anderen interviewen over hun 
identiteit. De geïnterviewden moeten met al wat ze (niet) weten 
trachten de vragen te beantwoorden. 

•	 Welk effect heeft dit interview op jou? Hoe voel je je erbij? Kan 
je je gemakkelijk voorstellen dat je niet op dit soort vragen kan 
antwoorden? Waarom (niet)? 

•	 Als jij Jung was zou je proberen om al die dingen te weten ko-
men? En wat als je de antwoorden niet vindt?   
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Documentaire of fictie? 
“Een film met als hoofdonderwerp de zoektocht naar een identiteit, 
kan nooit helemaal zoals andere films zijn. De manier waarop hij 
gemaakt wordt dus ook niet... .” - Jung

COuLEuR DE PEAu: MIEL is een mix van verschillende film-
genres. Het is wat van het één en wat van het ander… Docu-
mentaire, animatie, autobiografie. Een woordje uitleg!

COULEUR DE PEAU: MIEL is geen pure documentaire. Een do-
cumentaire is een filmgenre dat meestal op zoek gaat naar het wat, 
hoe en waarom van een bepaald historisch, politiek, wetenschappe-
lijk... onderwerp. Er wordt vaak een mix van oude (archief)beelden 
en nieuwe beelden getoond, maar alles wat je ziet, komt uit het ‘echte’ 
leven. In COULEUR DE PEAU: MIEL komen zowel archiefbeelden 
als nieuwe beelden voor, uit het leven van Jung en van zijn zoektocht 
naar zijn afkomst in Korea. Tussendoor wordt echter animatie ge-
bruikt die een tweede laag van het verhaal vertelt in tekeningen. 

“We zitten ergens tussen een fictie-aanpak en een documentaire 
aanpak. De middelen die we gebruiken zijn eerder fictioneel, maar 
de intentie van de film is documentair.” - Laurent Boileau 

COULEUR DE PEAU: MIEL is ook geen echte animatiefilm. 
Animatie is geen genre, maar wel een manier waarop een film ge-
maakt wordt, namelijk met getekende, fictieve karakters die in een 
fictieve wereld tot leven komen. Animatiefilms worden meestal 
geassocieerd met ‘fictie’ of verzonnen verhalen. Nochtans kan je 
perfect een waargebeurd verhaal getekend weergeven. Het grote 
verschil met een documentaire, is dat een documentaire normaal-
gezien enkel van ‘echte’ beelden gebruik maakt. In COULEUR DE 
PEAU: MIEL zijn de tekeningen als het ware het verlengde van 
het documentaire verhaal, of omgekeerd. Ze worden gebruikt om 
de kijkers te laten meeleven in de gedachten en gevoelens van het 
hoofdpersonage. Als je weet dat de film een bewerking van een 
stripverhaal is, lijkt het misschien niet zo vreemd dat de makers 
ook de tekeningen wilden gebruiken. 

Focus op 
genres
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Ze hebben bewust gekozen voor een mix van genres, omdat dit 
volgens hen de beste manier was om het stripverhaal te bewer-
ken tot een film en vooral om het persoonlijk verhaal van Jung 
te vertellen.

Wat wel zeker is, is dat COULEUR DE PEAU: MIEL een auto-
biografie is.
Autobiografie betekent letterlijk ‘de beschrijving van je eigen le-
ven’. In dit geval is zowel het stripverhaal als de film autobiogra-
fisch, aangezien Jung telkens het hoofdpersonage én de hoofdver-
teller is,

•	 Merkte je snel dat deze film een waargebeurd verhaal vertelde? 
Hoe kon je dat zien?  

•	 Hoe zou het komen dat tekeningen maar zelden gebruikt wor-
den in documentaires? 

•	 Vind je de afwisseling tussen echte en animatiebeelden voor 
deze film belangrijk? Waarom? 

•	 Stel je eens voor dat de film gemaakt was met echte acteurs. Zou 
je de film anders ervaren hebben? Wat zou het verschil zijn? 
Zou je de film mooier of minder mooi vinden? Zou hij minder 
echt, of net échter overkomen? 

! TIP voor leerkrachten Frans: Op de officiële website van COU-
LEUR DE PEAU: MIEL (www.couleurdepeaumiel-lefilm.com) 
vind je onder de knop ‘making of ’ verschillende korte video’s 
waarin de makers (weliswaar in het Frans) over de film vertellen.  

Opdracht rond filmgenres: het reuzenkwartet

Filmgenres: 
Avonturenfilm – detective – thriller – horror – drama – 
dierenfilm – fantasy - historische film – komedie – documentaire  -
oorlogsfilm - animatiefilm

•	 Geef per genre enkele voorbeelden van films die je hebt gezien.
•	 Geef enkele typische eigenschappen bij elk genre.
•	 Vraag de leerlingen naar hun lievelingsfilm en laat ze er kort 

iets over vertellen.

Aan de slag!
Laat de leerlingen in groepjes op internet telkens per filmgenre 
vier films zoeken. Laat ze eventueel ook de filmtrailer bekijken 
op YouTube. Geef ze per genre vier steekkaarten waarop ze de 
filmtitel en het genre schrijven én een korte samenvatting van de 
film (een tweetal regels). Indien haalbaar kan een afbeelding van 
de film worden afgeprint. Ze werken in groepjes zodat er verschil-
lende genres bijeen worden gezocht. De kaarten van alle groep-
jes samen vormen een reuzenkwartet dat met de hele klas of in 
groepjes gespeeld kan worden. Het spel is een aanleiding om on-
bekende genres en boeken te leren kennen.

Variant (voor wat oudere leerlingen): Per film wordt een reeks van 
vier kaarten gemaakt. Daarbij worden ze genummerd als A1, A2, 
A3 en A4. Op de eerste kaart staat de filmtitel met een afbeelding, 
op de tweede de regisseur, op de derde een korte inhoud en het 
genre en op de vierde de belangrijkste hoofdacteurs (maximum 
drie).

Opdracht rond filmgenres: breng je eigen films mee naar de klas

Heb je zelf veel dvd’s thuis? Breng een stapeltje mee naar de 
klas en laat de leerlingen aan de hand van de cover raden welk 
genre film in de doos zit. Staan er acteurs op de cover (hoe zien 
ze eruit, hoe zijn ze gekleed, wat vertelt de blik in hun ogen..), 

http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com
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kan je een achtergrond waarnemen  (is die eigentijds of niet, 
is die realistisch of niet...), wat kan je uit de titel afleiden? etc. 
Laat de leerlingen de dvd’s in stapeljes per genre samenleggen 
en pols ondertussen naar hun eigen voorkeuren. Laat hen die 
daarna motiveren.

Een aantal film-
technieken uitgelicht

Animatie en tekeningen

Het tekenen van COULEUR DE PEAU:MIEL had voor Jung een 
therapeutisch effect. Het was zijn persoonlijke manier om over 
zijn ervaringen, gevoelens en dromen te kunnen praten. Dat is 
één van de redenen waarom de maker van de filmversie voor het 
gebruik van tekeningen heeft gekozen. Daarnaast zorgt de ani-
matie er letterlijk voor dat de kijker beseft dat hij naar een heel 
persoonlijk en gekleurd verhaal kijkt. Het is waargebeurd en alle 
personages zijn echt, maar het wordt wel helemaal vanuit het 
subjectieve perspectief van Jung verteld. Ook dit is een verschil 
met een documentaire, die meestal probeert om objectief zo veel 
mogelijk gezichtspunten en perspectieven in beeld te brengen. En 

tenslotte vertelt Jung in zijn striptekeningen heel veel aan de hand 
van fantasie en symboliek. Als dat echte beelden zouden zijn, zou 
dat een bijzonder vreemd en onnatuurlijk effect hebben. 

De techniek waarmee de tekeningen van Jung in de film verwerkt 
zijn, is ook gemengd. Soms worden gewoon stilstaande tekenin-
gen gebruikt waarop wordt ingezoomd. Je ziet Jung ook verschil-
lende keren aan het (teken)werk. Daarnaast worden ook 2D- en 
3D-animatietechnieken gebruikt. Ook met de afwerking van de 
tekeningen wordt gespeeld: voor bepaalde scènes worden ruwe 
schetsen gebruikt, voor andere volledig afgewerkte en ingekleur-
de tekeningen. 

•	 Denk terug aan de getekende fragmenten uit de film. Sommige 
tekeningen waren meer afgewerkt dan andere. Heb je gemerkt 
welke scènes bewust onafgewerkt of schetsmatiger waren? 
Waarom hebben de makers net hier gekozen voor schetsen, met 
veel potloodlijnen en zonder kleur? 

•	 Zag je al eerder een animatiefilm als deze? Welke? Of verschilt 
deze heel veel van de animatie die je anders ziet?

Kleurgebruik

In COULEUR DE PEAU:MIEL wisselen oker, geel en sepiatin-
ten af met grijs en zwart. Beide kleurpaletten zijn bewust geko-
zen. De nachtmerries, de gebeurtenissen van vroeger in Korea en 
een aantal droombeelden van Jungs echte moeder zijn grijs van 

tint. De rest van de film baadt 
in een bedrieglijk zacht en 
goudkleurig licht. Eén van de 
laatste beelden is als een soort 
overgang geschetst in bruine 
inkt: een droombeeld van 
Jung over zijn adoptiemoeder 
van wie hij zoveel verwacht.   

•	 Is het kleurenpalet van de film je opgevallen? Welke kleuren 
kwamen het meest voor? Waarom heeft Jung voor deze kleuren 
gekozen, denk je? Zeggen ze iets over de film?Hebben ze je beeld 
van de film mee bepaald, denk je? In welke zin?  
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•	 Welke andere kleuren of tinten kwamen ook veel voor? In welke 
scènes was dat en waarom? 

Gebruik van archiefbeelden

Net als in een documentaire wordt gebruik gemaakt van ar-
chiefbeelden. Een archief is een plek waar oude documenten en 
dragers van informatie worden bewaard. Voor COULEUR DE 
PEAU:MIEL hebben de makers zowel uit historische archieven 
(i.v.m. de adoptie uit Korea eind de jaren ‘60) als uit persoon-
lijke archieven geput (de familiefilmpjes van het adoptiegezin van 
Jung). Je kan aan de beeldkwaliteit en kleuren meteen zien dat het 
om ouder beeldmateriaal gaat. 

•	 Waaraan kon je de archiefbeelden herkennen? Denk aan de 
technische aspecten, maar ook aan wat in beeld gekomen is: 
kledij, auto’s ... 

•	 Vind je het voor deze film een meerwaarde dat er archiefbeelden 
worden gebruikt? Waarom (niet)? Ken je andere films waarin 
archiefbeelden worden gebruikt?

 

Voice-over 

De voice-over is de stem van de verteller van het verhaal die zich 
buiten beeld bevindt en afwisselt met de dialogen van de verschil-
lende personages. Hij kan dingen vertellen die niet te zien zijn, 
commentaar geven, verduidelijken... Jung vond het schrijven van 
de voice-over wel een heel moeilijke taak. “De hele vorm van de 
film hing af van die voice-over. Maar ik had nog steeds geen alge-
mene invalshoek voor het verhaal gevonden. En enkel ikzelf kon dat 
doen. Uiteindelijk heeft mijn vrouw Jee-Yun me de sleutel aange-
reikt. Ze vertelde me dat ze me zag als een kind dat in zijn fantasie-
wereld leeft en voortdurend op zoek is naar zijn moeder. Dat was de 
oorsprong van het stripverhaal en is uiteindelijk ook de rode draad 
van de vocie-over geworden...” - Jung

•	 Ken je veel films die een voice-over gebruiken? In welk soort 
films en welke situaties wordt de voice-over meest gebruikt? 

•	 Wat is voor jou het effect van een voice-over? Klopt het dat die 
ervoor zorgt dat de kijker meer afstand neemt van het verhaal 
en minder meegesleept wordt? Of werkt dat bij jou anders? 
Hoezo? 

Op groot of klein scherm? 

Oorspronkelijk waren Jung en Laurent Boileau van plan om een 
documentaire voor televisie te maken. Doordat ze echter geleide-
lijk aan besloten om realiteit met animatie te mengen, besloten 
ze dat hun film ook beter zou passen op het grote scherm. “Bo-
vendien,” vertelt de regisseur in een interview, “biedt cinema meer 
vrijheid en opent meer perspectieven: je bent immers niet gebonden 
aan de programmatie en accenten van een bepaald televisiekanaal.”  

•	 Vind jij het een meerwaarde dat je deze film in de cinema hebt 
gezien? Waarom (niet)? Wat is voor jou het verschil tussen ci-
nema en televisie? Zijn er films die je liever op televisie dan in 
de cinema zou zien? Hoe komt dat? 
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Teken je eigen kortstrip op één A4

Stap in de schoenen van Jung en maak zelf een korte strip. Zoek 
daarbij naar een zeer eenvoudige verhaallijn.

•	 Het stripverhaal mag niet langer zijn dan één A4 (in bv. acht 
kaders)

•	 Het thema kan je koppelen aan de film. Neem een scène uit de 
film die je heeft aangegrepen of neem een situatie uit je eigen 
leven die in je opkomt na het zien van de film.

•	 Laat de leerlingen gelijkaardige kleuren gebruiken als in de 
film (veel geel, bruin, grijs). 

•	 Laat de leerlingen experimenteren met verschillende expres-
sievormen. Een tekstballonnetje kan een middel zijn om te 
communiceren. Gelaatsuitdrukkingen ook. Verder kan ook 
de lichaamstaal een middel zijn om emoties te tonen. Is je 
personage verlegen, dan kunnen ze hem/haar bijvoorbeeld 
tekenen met de voeten naar binnen gedraaid. Is hij/zij blij, 
dan kan het personage vrolijk rondspringen. Overdrijven is 
zeker toegestaan. 

•	 Bij een kortstrip is er geen geluid. Zoek naar een manier om 
hier toch geluid in te krijgen (boots zelf klank na of teken be-
wegende lijntjes die geluid suggereren zoals in strips…)

Analyseer de kortstrips nadien zoals in een filmbespreking. Hoe 
hebben de leerlingen de emoties vorm gegeven? Gebruiken ze een 
bepaald perspectief? Werkten ze met close-up (van heel dichtbij) 
of vogelperspectief (vanuit de hoogte in beeld gebracht)? Of wer-
den alle figuren vanuit hetzelfde standpunt in beeld gebracht? Je 
kan hen op voorhand stimuleren verschillende standpunten te ge-
bruiken. Een angstige figuur vanuit vogelperspectief tekenen kan 
de angst benadrukken. Een close-up gebruiken zet de mimiek bij-
voorbeeld extra in de verf. 
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COULEUR DE PEAU: MIEL was oorspron-
kelijk een stripverhaal. Soms wordt het ook 
een graphic novel of beeldroman genoemd. 
Die benaming wordt gebruikt voor strips 
voor volwassenen die uitgegeven worden in 
boekvorm. Een bewerking van strip tot film 
is niet uitzonderlijk, maar het vraagt wel een 
totaal andere aanpak. 

•	 Lees je soms zelfs graphic novels of beeldromans? Waarom 
(niet)? Zou je ze met een gewoon stripverhaal kunnen vergelij-
ken? Waarom (niet)?   

Strips en cinema

Al vanaf hun ontstaan, worden strips en cinema met elkaar ver-
mengd. De allereerste tekenfilm werd in 1911 gemaakt door één 
van de eerste striptekenaars, Winsor McCay, naar zijn eigen reeks 
Little Nemo in Slumberland. De voorbije decennia zijn strips steeds 
populairder geworden – denk maar aan die van Amerikaanse su-
perhelden, Asterix en Obelix of Kuifje – en ook de interesse van 
filmmakers voor beeldromans groeide. Dit stripgenre is meer ge-
nuanceerd, persoonlijker en meer ingebed in een sociale, histori-
sche of politieke context. Persepolis (2007), bewerkt door Marjane 
Satrapi en Vincent Paronnaud, naar de gelijknamige roman, had 
van in het begin veel succes. Dit bewijst dat een radicaal en eerder 
moeilijk grafisch oeuvre een ruimer publiek kan bereiken dankzij 
het grote scherm, zonder te moeten inboeten aan verhaal of vorm. 
Ondertussen hebben al veel stripauteurs geëxperimenteerd met 
zowel ‘live’cinema als met tekenfilm.

“Cinema is een totaal ander medium. Het uiteindelijke resultaat is 
vreemd en atypisch. Het heeft een eigen identiteit. Vaak, als je een 
filmbewerking van een strip ziet, ben je ofwel ontgoocheld, ofwel is 
ze zeer geslaagd. Hier bieden we een nieuwe artistieke invalshoek 
aan, meer radicaal ook.” - Jung

Film vs 
beeldroman: 
een meerwaarde?
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Verschillen 
en gelijkenissen 

Het gebruik van tekenfilm lijkt het meest logisch voor een filmbe-
werking van een stripverhaal, zoals de films van Asterix of Kuifje. 
Nochtans kan je niet gewoon de strip als basis voor de film ge-
bruiken. Beide hebben andere regels. Sommige striptekenaars 
verzinnen daarom liever nieuwe scenario’s met bestaande (strip)
personages voor films. Cinema voegt aan de stripwereld immers 
beweging, geluid, muziek, stemmen en nog een heleboel andere 
middelen toe om een verhaal te vertellen. Om dit alles goed te 
kunnen gebruiken, moet je voorzichtig zijn en kennis van zaken 
hebben. Het is van groot belang trouw te blijven aan de ‘ziel’ en de 
personages van de stripwereld. Ook in het tijdsaspect zit een be-
langrijk verschil: wie een strip leest, doet dat op zijn eigen tempo, 
in één keer of in stukjes. Film heeft echter een eigen ritme, op-
gelegd door de montage en de opeenvolging van sequenties, die 
bepaald wordt door de regisseur. 

Een belangrijke gelijkenis tussen een stripverhaal en een film, is 
het gebruik van metaforen en symboliek om gevoelens of ab-
stracte ideeën weer te geven. Daarom heeft Ari Folman voor Wals 
met Bashir (2008) bewust gekozen voor tekeningen en niet voor 
‘live’ beelden om zijn jeugdherinneringen aan de bezetting van 
Libanon op te roepen (hoewel hij eerst alles filmde met acteurs en 
er daarna de animatiebeelden overheen maakte. Dat maakte de 
film minder hard).

Elk stripverhaal heeft een geheel eigen stijl, dus elke bewerking 
betekent eigenlijk opnieuw beginnen. Al zijn hedendaagse tech-
nologieën op vlak van creatie en productie echter wel in staat om 
beweging te brengen in zowat elke grafische stijl. Men kan bij-
voorbeeld, zoals in COULEUR DE PEAU:MIEL, personages ani-
meren in 3D met een grafische weergave en kleur die refereert 
aan een aquarel. En in dezelfde film ook ‘live’beelden en klassieke 
animatie gebruiken. Dit gebeurt hier om de eigen stijl en wereld 
van een striptekenaar als Jung weer te geven. 

In het geval van COULEUR DE PEAU: MIEL zal het de lezers van 
het stripverhaal opvallen dat de grafische stijl van de film realisti-
scher is, de decors meer gedetailleerd zijn en de kleur geënt op de 
wereld van de tekenaar. Er zitten ook meer scènes en anekdotes in 
de film. De intensieve samenwerking met Jung zorgde ervoor dat 
Laurent Boileau omzichtig met artistieke keuzes is omgesprongen.  

In zijn vormelijke metamorfose is de film een uitbreiding van de 
beeldroman, die een nieuwe etappe toevoegt aan de zoektocht van 
Jung. Met zijn hybride uitwerking, had de film het verhaal van de jon-
ge en de volwassen Jung, van het Koreaanse kind en van de Europese 
kunstenaar, niet beter kunnen kunnen uitbeelden.” - Alain Lorfèvre

•	 Wat zijn verschillen en gelijkenissen tussen een stripverhaal en 
een (teken)film? Noem er zoveel mogelijk op. Denk bv. aan de 
decors, de dialogen, de personages, de acties geluid, muziek... 

•	 Waarom zou een filmbewerking van een stripverhaal zo moei-
lijk zijn om te maken, denk je? Probeer eens zelf een scenario te 
verzinnen aan de hand van een stripverhaal. Op welke drem-
pels bots je? 
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Bron- 
vermelding

Informatie en reviews (oa.):

http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com/be

-> Pedagogisch dossier CdPM (Ma p’tite cinémateque, 
L’association Française des Cinémas d’Art et d’Essai)

-> Persdossier CdPM

http://www.imdb.com/title/tt1621766/

http://www.cinenews.nl/Movies.Detail.
cfm?MoviesID=11605&lang=nl

http://www.filmmagie.be/review/couleur-de-peau-miel    

Interview

http://www.humanite.fr/culture/jung-«-pas-aise-d’adopter-
sa-famille-et-de-reconnaitre-sa-mere-»-497974: Interview 
met Jung door Michèle Levieux 

Foto’s (oa.)

http://www.cinebel.be/nl/film/1009256/Couleur%20de%20
peau%20:%20miel#pictures

Met dank aan Ann Devliegher voor alle inhoudelijke feedback.

Fiche voor de leerlingen:
Op de volgende pagina vind je een fiche voor de leerlingen. 
Daarop staan een aantal trefwoorden, citaten en vragen die met 
de film te maken hebben. Je kan deze fiche gebruiken als leidraad 
tijdens de bespreking van de film. 

http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com/be
http://www.imdb.com/title/tt1621766/
http://www.cinenews.nl/Movies.Detail.cfm?MoviesID=11605&lang=nl
http://www.cinenews.nl/Movies.Detail.cfm?MoviesID=11605&lang=nl
http://www.filmmagie.be/review/couleur-de-peau-miel
http://www.humanite.fr/culture/jung-
http://www.cinebel.be/nl/film/1009256/Couleur de peau : miel
http://www.cinebel.be/nl/film/1009256/Couleur de peau : miel


Heb je je al eens afgevraagd wat het be-
tekent om geadopteerd te zijn? Welke 
gevoelens erbij komen kijken voor ou-
ders, kinderen en adoptie-ouders?

Waarom wordt er in de film meer 
over de moeder dan over de vader 
gepraat, denk je?Waarom is de moe-
der zo belangrijk voor Jung?  

“Ik vroeg me af hoe Koreanen me zagen en sommigen zeiden: ‘Nee, je bent niet Koreaans, 
je praat immers onze taal niet, je deelt dezelfde cultuur niet en zelfs aan de manier 
waarom je loopt kunnen we zien dat je niet van hier bent.’ En anderen zeiden dan weer: 
‘Je wortels liggen hier, je bent een kind van Korea, dus je bent Koreaans.’” - Jung 

Omschrijf in drie zinnen wie je bent. 
Lukt dat makkelijk? Stel je voor dat je 
in de schoenen staat van Jung. Kan je 
je inbeelden hoe het is om zo te leven?

De film is gebaseerd op een 
strip. De filmmaker voegt er 
beweging, geluid, muziek, 
stemmen en nog een heleboel 
andere middelen aan toe om er 
een logische film van te maken. 

De terugreis naar Korea was voor Jung een 
zoektocht naar wie hij echt is, maar een ant-
woord heeft hij niet gevonden, integendeel.Wat is een filmgenre? Wat is het genre van deze film vol-

gens jou? Of zag je verschillende genres door elkaar?

“Ik heb leren tekenen omdat ik iets te ver-
tellen had. Al een kleine twintig jaar teken 
ik nu strips en ik kom telkens weer op de-
zelfde thema’s uit: ontworteling, verlating, 
identiteit, Azië, broers en zussen ...” - Jung


