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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/hanna-bervoets-ik-heb-nooit-
een-handboek-bij-het-schrijven-gehad en bekijk daar het gesprek tussen 
Hanna en Sofie. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie 
over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Hanna Bervoets en Sofie Lakmaker kennen elkaar uit de 
schrijverswereld en uit de lesbische wereld. Sofie heeft 
zelfs Hanna beschreven in haar boek, in een scene die zich 
afspeelt in een bekende gay club die ‘De trut’ heet. Ze heeft 
Hanna’s naam trouwens uiteindelijk niet in het boek gezet. 
Bespreek in de klas:

•  Wat is dat, een ‘lesbische wereld’, denk je?
•  En waarom is die aparte wereld er?
•  Vind je dat goed, bijvoorbeeld omdat mensen met eenzelfde 

seksuele geaardheid elkaar dan makkelijker kunnen ontmoeten, 
of minder bang hoeven te zijn voor discriminatie? Of vind je 
het minder goed, omdat het mensen in ‘hokjes’ deelt en het 
eigenlijk niet nodig zou moeten zijn?
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Hanna en Sofie bespreken of ze bepaalde schrijfwetten 
of -regels gebruiken tijdens het schrijven. Ze hebben het 
bijvoorbeeld over de ‘show don’t tell-regel’. Ze denken bij 
het schrijven niet veel na over schrijfregels. Bij het vak Nederlands leer 
je vaak schrijfregels (bijvoorbeeld over hoe je een inleiding en conclusie 
schrijft). Bespreek in kleine groepjes:

•  Welke schrijfregels hebben jullie ooit geleerd?
•  Welke zijn belangrijk, bijvoorbeeld voor een toets of eindexamen, of als je een 

verhaal schrijft?
•  Denk je aan die regels als je voor een vak iets moet schrijven, of denk je daar 

tijdens het schrijven helemaal niet aan? 
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

In dit tweegesprek worden 
een paar lastige woorden 
gebruikt. Bespreek van 

tevoren met de leerlingen 
de volgende woorden:

Zie eventueel  
www.jellinek.nl/informatie-
over-alcohol-drugs/drugs/

xtc-mdma/risicos  
voor bij opdracht 5.

SHADY INCROWD

SHOW DON’T TELL

SITCOM

AUTOBIOGRAFISCH

MDMA

PLOT
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Sofie heeft laatst een wilde nacht meegemaakt. Ze heeft samen met haar 
vriendin in een luxe hotel drugs genomen en dat verliep niet zo goed. Ze had te 
veel genomen en werd heel erg ziek. Bespreek met een klein groepje: 

•  Vind jij dat een feestje vieren en drugs gebruiken (of te veel drinken) bij elkaar hoort? 
Of vind je het niet nodig om drugs of te veel drank te gebruiken?

•  Heb je wel eens gehoord of gezien dat mensen drugs in hun drankje kregen, 
zonder dat ze daar om hadden gevraagd? Hoe kun je veilig uitgaan en geen drugs 
binnenkrijgen waar je niet om hebt gevraagd? Hoe kun je ervoor zorgen dat drank- 
en/of drugsgebruik (bijvoorbeeld van je vrienden) niet uit de hand loopt? 
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Hanna en Sofie bespreken wat er naar boven komt als ze elkaar googelen. 
Bij Hanna komt meteen naar boven dat ze ziek is (ze heeft een chronische 
aandoening die Ehlers-Danlos Syndroom heet).

•  Googel jezelf eens. Wat komt er naar boven?
•  Googel daarna een beroemd persoon die je bewondert. Wat kom je over hem/haar te 

weten wat je nog niet wist? Schrijf op wat je hebt gevonden. 
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Hanna houdt een heel lang verhaal over ‘sitcoms’ en over hoe de afleveringen 
van die series zijn opgebouwd. Zij heeft les gehad in hoe je een aflevering voor 
een sitcom moet schrijven. Bespreek in kleine groepjes: 

•  Welke series kijken jullie (bijvoorbeeld op Netflix of Amazon Prime)? 
•  Hoe zijn de afleveringen van deze series opgebouwd? Wat gebeurt er meestal aan het 

begin van de aflevering? En hoe eindigen de afleveringen? Wat hoort typisch bij de 
ene serie en typisch bij de andere serie? 
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