
INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

Lees met de klas  
Niemand in de stad  

van Philip Huff en bekijk daarna de film (kijkwijzer classificatie 12 +, maar 
controleer van tevoren 

zelf of de film geschikt is 
voor de klas). Bespreek 

de verschillen en 
overeenkomsten tussen 

het boek en de film. 

LES 19 KRISTIEN HEMMERECHTS & PHILIP HUFF

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-hemmerechts-huff 
en bekijk het daar gesprek tussen Kristien en Philip. Onderaan de pagi-
na op Hebban vind je veel informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Kristien Hemmerechts en Philip Huff zijn tweetalig.  
Ze hebben allebei zowel in het Nederlands als in het 
Engels geschreven. Bespreek in de klas:

•  Hoeveel talen spreken jullie goed?
•  Als je meer talen spreekt:  

- welke taal spreek je het beste?  
- In welke taal droom je?  
- In welke taal zou je het beste kunnen schrijven?
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Kristien vertelt dat ze het idee heeft dat men vroeger heel erg opkeek 
naar schrijvers. Philip denkt dat dat nog steeds wel zo is, en dat men 
vooral opkijkt tegen witte mannen die dikke boeken schrijven. Bespreek 
in kleine groepjes:

•  Zijn er schrijvers waar jullie naar opkijken?
•  Zijn er andere kunstenaars waar je naar opkijkt (acteurs, zangers, schilders)? 

Zijn dat ook witte mannen, of juist niet?
•  Is het belangrijk dat rolmodellen, zoals die beroemde schrijvers, niet alleen 

witte (oudere) mannen zijn, maar juist mensen van een verschillend geslacht, 
kleur en achtergrond? Waarom? 
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https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-hemmerechts-huff


Kristien en Philip hebben het over literatuur en ziek zijn. Ze beschrijven dat 
literatuur je soms kan helpen, alleen al omdat als je over iets leest wat jou ook 
is overkomen, dat je het gevoel hebt dat je niet alleen bent. Bespreek in kleine 
groepjes:

•  Heb je wel eens boeken gelezen over problemen waar veel mensen ook mee kampen? 
(Denk bijvoorbeeld aan de boeken van Carry Slee van vroeger. Of aan sommige 
gedichten of misschien aan sommige songteksten.)

•  Heb je wel eens een tekst gelezen of gehoord waar je zelf troost of steun uit kon halen? 
•  Over welke problemen of belangrijke onderwerpen zouden er nog meer boeken 

moeten worden geschreven? Leg aan elkaar uit waarom je sommige onderwerpen 
belangrijk vindt. 
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Kristien vertelt dat ze als docent met pensioen is.  Ze denkt soms wel eens 
dat ze ‘pensioenachtige’ dingen moet doen, zoals tuinieren en met de 
kleinkinderen bezig zijn, maar ze kan het niet laten om te schrijven. Schrijf in 
een paar mooie zinnen:

•  Zijn er dingen die jij (bijna) niet kunt laten om te doen? Misschien heb je een hobby 
die je niet kunt missen?

•  Wat is voor jou de belangrijkste bezigheid en waarom word je daar zo blij van?  
Leg het goed uit.
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Kristien vertelt dat ze mensen observeert. Ze kijkt naar ze en dat helpt bij het 
vormgeven van personage.

•  Voor de volgende les probeer je onopvallend iemand op straat, of in de trein, of in 
een winkel, te observeren. Wat heeft iemand aan? Hoe oud is hij of zij? Wat doet hij? 
Hoe loopt of beweegt die persoon?

•  Als je weer thuis bent (of tijdens de volgende les) schrijf je een korte alinea waarin 
je die persoon voorstelt. Verzin een naam en een beroep. Verzin waar die persoon 
woont. Beschrijf hoe hij of zij eruitziet. Wat kun je nog meer over die persoon 
verzinnen?
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