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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/herman-koch-ik-benader-
boeken-als-een-monoloog en bekijk daar het gesprek tussen Herman 
en Alma. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie over 
de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Herman Koch herkent het een en ander in Alma Mathijsen, 
onder andere omdat ze allebei enig kind zijn, en hun moeders 
allebei al wat ouder waren toen zij werden geboren.

• Wie van jullie is enig kind?
• Wie van jullie heeft de meeste broertjes en/of zusjes?
• Wat zijn de voor- en nadelen van het enig kind zijn, denk je? 
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Herman en Alma praten heel lang over hun oude middelbare school.  
Ze zijn wel eens geschorst. Herman is zelfs uiteindelijk naar een andere 
school gegaan. Hun school had een schoolkrant. Alma schreef voor die 
schoolkrant en heeft daar veel van geleerd. Maar ze kwam wel eens in 
de problemen als ze kritiek leverde op de school. 

• Hebben jullie een schoolkrant? Zo ja, wat vinden jullie van die krant?  
Lees je ‘m? Wat vind je er leuk aan en wat kan er beter?

• Of hebben jullie geen schoolkrant? Zouden jullie een (digitale) schoolkrant 
willen? Wat zou daar dan in moeten staan?

• Mag je in een schoolkrant kritiek leveren op de school en/of op de docenten, 
of juist niet?
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING
Bespreek van tevoren 

de verschillende 
vertelperspectieven.  

Maak een eigen 
schoolkrant of 
klassenkrant  

(bij opdracht 2). 

https://www.hebban.nl/artikelen/herman-koch-ik-benader-boeken-als-een-monoloog
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Deze opdracht sluit aan op opdracht 3.

Bedenk een korte scène. (Bijvoorbeeld over een roofoverval. Of een 
ruzie in een deftig restaurant. Of over iets anders wat je zelf hebt 
verzonnen.) 

• Schrijf de scène eerst in het ik-perspectief en in de tegenwoordige tijd.
• Schrijf de scène daarna nog eens, maar nu als alwetende verteller in de 

verleden tijd. 
• Welke versie vind je fijner om te schrijven? 
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Alma en Herman beschrijven dat ze proberen om hun boek na hun 
werkdag los te laten. Maar Herman heeft wel eens dat hij soms, net 
als hij ’s avonds een borreltje heeft ingeschonken, toch nog even gaat 
kijken naar wat hij die dag heeft geschreven. Bespreek in een klein 
groepje:

• Kunnen jullie je schoolwerk goed loslaten aan het eind van de dag?  
Of ben je iemand die blijft piekeren over je huiswerk of over toetsen die  
je binnenkort hebt?

• Zou je meer met school bezig moeten zijn? Of misschien juist iets minder? 
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Herman Koch schrijft graag vanuit het ‘ik-perspectief’. Hij vindt dat 
prettig. Bespreek in tweetallen:

• Wat lezen jullie zelf liever? Een boek vanuit het ‘ik-perspectief ’ of vanuit een 
‘alwetende verteller’ (die dus eigenlijk alles meemaakt in het verhaal, en ook 
de gedachten van alle personages kent)?

• En vind je tegenwoordige tijd fijner om te lezen, of liever verleden tijd? 
Vergelijk: 

 ‘Ik pak mijn pistool en ik schiet.’
 ‘Ik pakte mijn pistool en ik schoot.’
 ‘Hij pakt zijn pistool en schiet.’
 ‘Hij pakte zijn pistool en schoot’. 
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Alma en Herman vinden het belangrijk dat hun ouders trots op hen zijn. 
Helaas hebben de ouders van Herman zijn boeken nooit gelezen. De 
vader van Alma ook niet. Zij waren al overleden voordat hun boeken 
uitkwamen. Bespreek in tweetallen: 

• Vinden jullie het belangrijk dat je ouders trots op je zijn? Merk je ook wel 
eens dat je ouders trots zijn, of niet? Waaraan merk je dat dan? Zeggen ze 
iets, of laten ze het op een andere manier merken? 

• Waar zijn je ouders trots op? (Goede cijfers op school? Als je wint met 
voetbal? Of als je iets aardigs voor iemand doet? Of om iets heel anders?)

• Ben jij wel eens trots op iemand in je familie of op een van je vrienden of 
vriendinnen? Waarom ben je dan trots?  

• Ben je wel eens trots op jezelf?
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