
IN HET LICHT VAN DE GEBODEN. Een werkboek bij de IKON-documentaireserie "De 10 

Geboden"; door Chris Doude van Troostwijk (redactie). IKON, Hilversum, 2001.  

 

De tien geboden mogen zich de laatste tijd in een grote belangstelling verheugen: denk aan de 

filmische vertolkingen van de cineast Kieslowski (eveneens door IKON uitgezonden), de Franse 

musical Les dix commendements en de serie interviews van Arjan Visser met bekende Nederlanders 

in het dagblad Trouw. Van december 2000 tot februari 2001 zond de IKON wekelijks de documentaire 

"De 10 Geboden" uit. De films van ieder ongeveer 50 minuten werden gemaakt door tien verschillende 

documentairemakers.  

Voor meer achtergrondinformatie en om met groepen volwassenen en jongeren aan de slag te gaan 

rond deze documentaires bracht IKON onlangs het werkboek In het licht van de geboden uit. Het 

werkboek bestaat uit twee gedeelten: een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretisch deel 

bestaat uit een drietal artikelen, bestemd als inspiratiebron voor degenen die met de films willen gaan 

werken. Het eerste artikel gaat in op de vraag hoe de bijbelse geboden kunnen inspireren tot het 

maken van een documentaire (Chris Doude van Troostwijk), gevolgd door een interview met twee van 

de filmmakers (Jaap Friso). Het tweede artikel gaat over aspecten die een rol spelen bij de analyse en 

interpretatie van de documentaires (Anneke Smelik; van haar hand is in een bijlage ook een model 

voor filmanalyse opgenomen). Het derde artikel beschrijft hoe vanuit de documentaires de weg naar 

de geboden terugloopt. 

Tien werkbladen, bij iedere documentaire één, vormen het praktische gedeelte van dit werkboek. Ze 

zijn ontworpen door verschillende auteurs (Paul Boersma, Joop Butti, Wim Mathijssen, Hans Spinder, 

Bert de Reuver en Marjeet Verbeek) en voor diverse doelgroepen en doeleinden bruikbaar: 

gesprekskringen voor (jong)volwassenen, op school in de godsdienstles (jongeren) of individueel 

gebruik. De werkbladen bieden handvatten om aan de hand van vragen, opdrachten en discussie na 

te denken over de relatie tussen film en bijbel. Voor meer informatie, artikelen, links en reacties wordt 

daarbij telkens verwezen naar www.de10geboden.nl. Wie met (een van) deze video-producties aan de 

slag wil gaan, haalt met dit uitnodigend vormgegeven werkboek een rijke bron aan verantwoorde en 

professionele suggesties in huis. 

 

Het werkboek en de documentaires zijn bij de IKON te koop. Prijs werkboek en video: 25 gulden. 

Combinatie werkboek en twee video's naar keuze 70 gulden; totaalpakket werkboek en alle video's 

250 gulden. Te bestellen door het juiste bedrag o.v.v. gewenste nummers over te maken op giro 

606.000 t.n.v. IKON Hilversum. Meer informatie: 035 – 672 71 01. 


