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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/jan-siebelink-volgens-mij-
heb-ik-een-groot-gevoel-voor-vrouwen en bekijk daar het gesprek tussen 
Jan en Elfie. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie 
over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Elfie Tromp en Jan Siebelink hebben het over de liefde. Jan is al jaren gelukkig 
getrouwd. Maar Elfie denkt dat de liefde voor de jongere generaties niet zo 
makkelijk is. Ze zegt dat de liefde tegenwoordig te vrijblijvend is. En het is 
bijna nooit ‘genoeg’. Bespreek in kleine groepjes:

•  Denken jullie dat de liefde vroeger makkelijker was dan nu? 
•  Heeft jullie generatie liefdesproblemen die de oudere generaties niet op die manier 

hadden? Zo ja, hoe komt dat dan? Heeft de ‘snelle’ tijd van nu en de social media 
daar iets mee te maken?  
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Ellie vertelt dat schrijvers vroeger veel meer lezers hadden. Zij moet als 
schrijfster concurreren met internet en TikTok en games. Bespreek in 
tweetallen:

•  Waar besteden jullie de meeste tijd aan? Social media? Netflix of een andere 
streamingdienst? TikTok of YouTube?

•  Lezen jullie nog wel af en toe in je vrije tijd? Zo ja, wat lees je dan graag?
•  Als je (net als vroeger) geen computer, geen internet en geen mobiele telefoon had, 

zou je dan meer lezen, denk je? Of zou je meer tijd aan iets anders besteden? 
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Jan en Elfie houden van ‘sierlijkheid’. Dat zie je aan de keus voor de windhond, 
die heel sierlijk is. Maar ze houden er ook van om zich goed te kleden en ze 
vinden het allebei belangrijk dat hun huis er ook netjes en een beetje sierlijk 
uitziet. Bespreek in tweetallen:

•  Hoe zit dat met jullie? Let je erg op wat je aantrekt? Zijn er kledingstukken die je wel 
thuis draagt, maar nooit naar school? 

•  Hoe ziet je kamer eruit? Is die heel netjes en denk je na over accessoires in je kamer, of 
is het een beetje een rommeltje? 
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Elfie schrijft een boek over een kunstwerk dat wordt weggehaald. Ze vertelt 
dat dat nu ook in het echte leven gebeurt. Sommige standbeelden worden 
besmeurd. Zoek op internet op welke kunstwerken of standbeelden in 
Nederland tegenwoordig omstreden zijn.

•  Kies er één uit en schrijf op welk beeld je hebt gekozen en waarom er discussie over 
die kunstwerken is. Wat vind jij daarvan? Vind je dat die kunstwerken weg moeten 
worden gehaald? Of vind je dat ze mogen blijven staan maar dat er bijvoorbeeld 
een bordje bij moet komen staan met informatie erover? Leg uit. 
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Elfie en Jan praten over het winnen van prijzen. Jan heeft prijzen gewonnen. 
Elfie nog nooit. Bespreek in een klein groepje:

•  Heb jij wel eens een prijs gewonnen met iets? (Het winnen van een toernooi met je 
sportteam telt ook mee) 

•  Droom jij over het winnen van een bepaalde prijs?  Zo ja, waarom wil je die winnen? 
•  Vind je het belangrijk om te winnen of ben je helemaal niet competitief? 
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Elfie en Jan hebben allebei honden. Elfie is zelfs opgegroeid in een 
hondenfokkerij. Ze denken allebei dat ze betere schrijvers zijn omdat ze honden 
hebben. Jan praat tegen zijn hond en bespreekt zelfs met zijn hond of de titel 
voor een boek goed is of niet. Ze houden allebei van windhonden. Ken je dat 
ras? Zo niet, zoek ze op internet op. Bespreek in kleine groepjes:

•  Hebben jullie honden? Praat jij ook tegen je hond? 
•  Als je geen hond hebt, heb je een ander huisdier? En praat je tegen dat dier?
•  Denk je dat het makkelijker is om tegen een hond te praten dan tegen een ander 

huisdier? Leg uit. 
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Jan denkt dat er geen verschil is tussen de vriendschap van twee vrouwen en 
de vriendschap van twee mannen. Elfie denkt juist dat er een groot verschil is 
tussen mannenvriendschappen en vrouwenvriendschappen. Bespreek in de 
klas:

•  Wat denken jullie? Zijn vriendschappen tussen vrouwen anders dan tussen mannen? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe dan? 
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