
INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

Laat de klas dit fragment zien waarin Joost Oomen 
zijn gedicht ‘Een blok 

cement op zolder vinden’ 
voordraagt bij Umberto.  

Laat de klas (een stukje 
van) de voordracht zien 
van Arnon Grunberg op  

4 mei 2020. 

Bespreek: wat weten we over deze twee schrijvers 
nu we deze fragmenten 

hebben gezien? 
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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/arnon-grunberg-ik-vind-  
verplichte- vrolijkheid-heel-somber  en bekijk daar het gesprek tussen 
Arnon en Joost. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie 
over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Joost Oomen legt iets uit over een voorstelling die hij heeft 
gemaakt waarin het publiek dropjes moest neerleggen, 
een ananas omhoog moest houden, en een personage 
met een prei moest aaien. In een andere voorstelling 
gooit hij vruchtensnoepjes naar het publiek om in hun 
navel te stoppen omdat je daar gelukkig van wordt. Hij 
zegt dat het publiek heel graag meedeed. Bespreek in 
kleine groepjes: 

•  Denk je dat jij ook mee zou doen als je bij die voorstelling 
was geweest?

•  Zou je vrolijk worden van zo’n gekke absurde voorstelling? 
Of juist niet?

•  Misschien heb je ooit al eens een wat absurdistische 
voorstelling gezien? 
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Joost en Arnon bespreken dat veel literatuur gaat over ‘lijden’. Joost probeert 
in zijn boeken en voorstellingen juist optimistisch te zijn. Arnon heeft een 
hekel aan feesten waar iedereen verplicht vrolijk doet. Hij wordt daar juist 
somber van. Bespreek in kleine groepjes:

•  Wat is dat ‘lijden’ in de literatuur, denk je? Problemen? Of verdriet? Of iets anders? 
Lees je daar liever over, of lees je liever iets wat minder somber is? 

•  Heb jij ook wel eens het gevoel dat je verplicht vrolijk moet zijn op een feest en 
verplicht verdrietig op een begrafenis? 
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https://www.youtube.com/watch?v=-SaMHQe6iRM&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=-YjD64HIpaQ
https://www.hebban.nl/artikelen/arnon-grunberg-ik-vind-verplichte-vrolijkheid-heel-somber
https://www.hebban.nl/artikelen/arnon-grunberg-ik-vind-verplichte-vrolijkheid-heel-somber


Arnon vraagt of Joost verliefd is. Dat is hij. Hij is al zes jaar verliefd op zijn 
vriendin en denkt ook dat ze altijd bij elkaar zullen blijven. Bespreek in kleine 
groepjes: 

•  Geloven jullie dat je ooit iemand kunt vinden waar je de rest van je leven bij wil 
blijven?

•  Hoe kun je weten of iemand voor jou ‘de ware’ is? 
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Dit was een tweegesprek, maar het leek meer een interview van Joost 
Oomen, door Arnon Grunberg. Arnon Grunberg heeft weinig vragen 
beantwoord. Bespreek in tweetallen en schrijf op: 

•  Zijn er dingen die Joost aan Arnon had moeten vragen?
•  Zijn er vragen die jullie aan Arnon zouden willen vragen? 
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Arnon en Joost hebben het over wanneer ze gelukkig zijn en wanneer ze lijden. 
Arnon vraagt wanneer Joost voor het laatst heeft ‘geleden’. Joost denkt dat hij 
echt heeft geleden toen zijn ouders gingen scheiden. Daarna praten ze over 
gelukkig zijn. Joost voelt zich snel gelukkig en schrijft ook juist om lezers dat 
geluk te laten zien. Schrijf op in een paar mooie zinnen:

•  Wanneer heb je wel eens ‘geleden’? 
•  Wanneer ben je echt gelukkig? 
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Arnon vindt het vervelend als iemand hem zou vertellen hoe hij ‘gelukkig moet 
zijn’, of als iemand hem iets op een ‘belerende’ toon wil duidelijk maken. Hij 
vergelijkt het een beetje met Jehova’s getuigen die komen vertellen wat de 
ware weg naar God is. Bespreek in kleine groepjes:

•  Vinden jullie het vervelend als iemand je van iets probeert te overtuigen, bijvoorbeeld 
over op welke politieke partij je ooit moet stemmen of waar je in moet geloven?

•  Heb jij wel eens iemand anders proberen te overtuigen van iets waar jij in gelooft? 
Wanneer was dat en waarom deed je dat? 
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