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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/eus-ik-vind-het-lastig-om-
vrouwelijke-hoofdpersonages-te-schrijven en bekijk daar het gesprek 
tussen Özcan en Gerda. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel 
informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Özcan Akyol en Gerda Blees bespreken of ze liever een roman 
of korte verhalen schrijven. Sommige lezers lezen liever korte 
verhalen. Vaak zeggen ze dat het fijn is dat je elke avond voor 
het slapen gaan een heel verhaal kunt uitlezen. Andere mensen 
lezen juist liever een roman, een langer verhaal waar je je een 
paar dagen of een week helemaal in kunt verliezen. Bespreek 
in kleine groepjes:

• Wat vinden jullie fijner om te lezen?
• Waarom?
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Özcan vindt het moeilijk om vanuit een vrouwelijk hoofdpersonage te 
schrijven. Gerda kan wel vanuit een mannelijk personage schrijven, 
denkt ze. Wat vinden jullie? Bespreek in tweetallen:

• Kan een vrouw goed schrijven vanuit een man en andersom?
• En kan bijvoorbeeld een Surinaams personage schrijven vanuit een Syrische 

hoofdpersoon? Of een Nederlandse schrijver met alleen maar Nederlandse 
roots vanuit het perspectief van een Marokkaanse hoofdpersoon?

• Kan een schrijver die zelf niet gehandicapt is, schrijven vanuit een 
hoofdpersonage dat in een rolstoel zit?

• En als het wél kan, wat is daar dan voor nodig? Moet de schrijver veel 
inlevingsvermogen hebben of ook veel onderzoek doen? 
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

Lees een kort verhaal voor 
van F.B. Hotz, Mariana 
Enríquez of een andere 

auteur van korte verhalen 
die je interessant vindt 

voor je klas.  
Bespreek met de klas de 

structuur van een kort 
verhaal (voor opdracht 6).

https://www.hebban.nl/artikelen/eus-ik-vind-het-lastig-om-vrouwelijke-hoofdpersonages-te-schrijven
https://www.hebban.nl/artikelen/eus-ik-vind-het-lastig-om-vrouwelijke-hoofdpersonages-te-schrijven


Özcan en Gerda moeten kiezen tussen muziek of literatuur. Voor hen 
is literatuur het belangrijkste. Toch houdt Gerda ook wel van muziek. 
Sommige mensen zeggen dat songteksten ook literair kunnen zijn. 
Bespreek in tweetallen:

• Welke songteksten vinden jullie mooi?
• Over welke songteksten zou je kunnen zeggen dat ze zoveel ‘lagen’ hebben 

dat je er (net als bij een gedicht) langer over kunt nadenken? 
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Özcan beschrijft dat sommige mensen denken dat hij bij De 
Keuringdienst van Waarde (een tv-programma) werkt, maar bij dat 
programma werkt een andere Turkse man. Hij vertelt ook dat hij wel 
eens werd aangezien als de chauffeur van Adriaan van Dis (een andere 
schrijver) toen ze samen ergens moesten optreden. Özcan maakt zich 
daar niet zo druk om. Hij speelt het spelletje mee en doet dan net 
alsof hij inderdaad de chauffeur is. Gerda heeft wel eens een vreemd, 
veroordelend mailtje gekregen. Dat vindt ze wel lastig. Bespreek in de 
klas:

• Wat vind je ervan dat dat gebeurt?
• Denk je dat het te maken heeft met de Turkse achtergrond van Özcan?
• Waarom krijgt Gerda van dat soort mailtjes?
• Heeft iemand in de klas ook wel eens meegemaakt dat mensen je meteen in 

een hokje duwen vanwege je achtergrond of vanwege je uiterlijk? 
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Gerda en Özcan hebben het over de verkoop en erkenning van boeken. 
Er zijn boeken die goede recensies krijgen maar niet goed verkopen. En 
je hebt boeken waar niet veel goede recensies over verschijnen, maar 
die wel heel veel worden verkocht. (Misschien ken je wel de serie van 
De zeven zussen. Die boeken worden heel veel verkocht maar er werd 
lang niet veel over geschreven in recensies. Als je ze niet kent, zoek er 
dan wat informatie over op.) 

• Ken je nog andere boeken waarvan je weet dat het bestsellers zijn? 
(Kinderboeken, young adult-boeken of romans.)

• Zoek op of er veel recensies over die boeken zijn verschenen in kranten en op 
websites. Wie schreven die recensies? Lezers of recensenten?

• Bespreek wat je gevonden hebt met de klas.
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Özcan en Gerda hebben het over schrijvers van korte verhalen. Ze 
noemen de schrijvers Mariana Enríquez (Dingen die we verloren in het 
vuur) en F.B. Hotz (de meester van de korte verhalen).

Schrijf een kort verhaal waarin iets spannends of absurds gebeurt. Denk aan 
een goed begin (waarin de lezer de situatie leert begrijpen), een duidelijk 
middenstuk (waarin een probleem of conflict steeds erger wordt) en een 
eindstuk (waarin het probleem of het conflict wordt opgelost). 
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