
 ‘Zef’, synopsis van een familieroman 
 

Vlaanderen in de periode 1970 - 2013. 

Centraal thema is de ontbinding, verdwijning en, wie weet, heropleving van het gezin in Vlaanderen. 

Aan de hand van twee reisverhalen worden de ingrijpende veranderingen in beeld gebracht die zich 

de laatste vijftig jaar in Vlaanderen hebben voorgedaan binnen de al dan niet kroostrijke families. 

Die evolutie is op zichzelf een reflectie van grote verschuivingen en omwentelingen in de 

maatschappij, de religie, de voeding etc.  

Alles speelt zich af binnen één familie. Drie generaties worden geportretteerd:  

- de oorlogs- en naoorlogsgeneratie (grootouders en ouders van Zef) 

- de generatie van de jaren ’80,  (Zef) 

- de jongste generatie (Steffie) 

Typerend voor elke generatie is de manier waarop vakantie en reizen wordt ingevuld. De drang, de 

behoefte om de wereld te ontdekken of gewoon om ‘er eens uit te zijn’ is bij elke generatie 

aanwezig. We zien wel een evolutie van actief, geïnteresseerd toerisme naar de leegte van het 

consumententoerisme. Het Toerisme dat vanaf de jaren 90 een surrogaat wordt voor het gebrek aan 

spiritueel elan.  

De tristesse van het cocktaildrinkend nietsdoen. 

Zef is een vijftiger opgegroeid in de jaren ’70. Hij doet het relaas van een vakantie in een 

bungalowpark in Limburg.   

Zijn dochter, Steffie, opgegroeid in de jaren ’90, is op vakantie met haar zoontje in een resort in 

Sharm El Sjeik. Wanneer het zoontje opeens vermist wordt, neemt ze contact op met haar vader via 

facebook. 

Personages 

Grootvader: primitief toerisme 

Zef: afstandelijk, onpersoonlijk toerisme 

Steffie: exotisch toerisme 

De grootvader:  is het symbool van de twijfel. Rond hem en zijn wandelstok draait alles. Onbewust 

belichaamt hij reeds het postmoderne levensgevoel. Zijn zoektocht naar onbekende paadjes, naar 

wat overwoekerd is, is een uiting van een religieus  levensgevoel: het nieuwe is nog steeds mogelijk 

in een tijd waarin alles al in kaart is gebracht. Het eeuwige creatieprincipe van de Godheid.  

Zijn twijfelzucht en onzekerheid zijn de voortekenen van het einde van een tijdperk. Religie, 

verzuiling, industrie, Ambacht zijn enkele belangrijke peilers van een tijdperk dat in de jaren ’70 snel 

afbrokkelde. Met een metafoor gesproken: het oorspronkelijke gebouw staat nog recht maar 

binnenin zijn alle muren gesloopt. Door de gevels op te lappen probeert men een illusie van vitaliteit 

te creëeren. Van binnen is er alleen leegte. Zelfs de kamerindeling is verdwenen. Wat we binnen 

aantreffen is één grote leegte. 

Jan Pollet 



“Kunstenaars, dansers, denken te weinig in MODELLEN.” 

Anne Theresa de Keersmaecker 

 

Crossings 

Frames voor een familieroman   

  

  

 

Woestijn Storm 

Kolk Zandberg 

 

 

 

 

 

 



Limburg Snelweg 

Overwoekerd bospad Egypte 

 

 

Stafkaart Rode Zee 

Bosbeek Radar 

 

 

Ja  

Twijfel Nee 

 



Melk Milk shake 

Honing Coca-Cola 

 

 

Mens Engel 

Madonna God 

 

 

Neem en eet 

(Sharing) 

Marketing 

Mark Zuckerberg 

Verdeel & Heers 

God 

Facebook 
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