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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/bregje-hofstede-ik-zou-willen-
dat-mijn-ex-drift-zou-lezen en bekijk het daar het gesprek tussen Connie 
en Bregje. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie  
over de schrijvers en hun boeken. 

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Connie Palmen twijfelt over of ze de doden in haar leven 
nog eens zou willen ontmoeten. Ze denkt dat ze dan 
opnieuw afscheid moet gaan nemen en opnieuw moet 
gaan rouwen.

Als jij ooit iemand bent verloren (misschien is je opa of oma 
overleden), zou je diegene dan nog eens willen ontmoeten als 
dat zou kunnen, of denk je net als Connie dat je niet opnieuw 
afscheid wil nemen? Leg uit. 
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Connie en Bregje hebben het over romans waarin de 
schrijver veel van zijn of haar eigen leven heeft verwerkt. 
Connie snapt wel dat er steeds meer van die ‘autoromans’ 
verschijnen. Ze zegt er een paar ingewikkelde dingen over. 
Ze zegt ongeveer dat het schrijven over ‘het echte’ een 
manier is om de waarheid opnieuw of beter te laten zien. 
Bespreek in kleine groepjes:

Lees jij graag boeken over dingen die echt zijn gebeurd?  
Of lees je liever verzonnen verhalen? Waarom?
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

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

tevoren met de leerlingen 
de volgende begrippen:

DE FIGUUR JUDAS ALS VERRADER 
RÜCKSICHTSLOSHEID 

METANIVEAU 

BESCHOUWEN 

METAFORISCH
VERVOERING

AUTOFICTIE
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Bregje en Connie vinden dat schrijvers een soort ‘Judassen’ zijn. Ze hebben 
soms het gevoel dat ze verraders zijn. Ze verraden hun vrienden en familie 
omdat ze hen observeren. Soms gebruiken ze dingen uit hun eigen leven in 
hun boeken, ook over die mensen. Beschrijf in een paar mooie zinnen:

• Wat vind jij? Zijn schrijvers verraders? Of hoort dit een beetje bij het kunstenaar-
zijn?

• Zijn er dingen die jij hebt meegemaakt of gezien waar jij ook wel eens over zou 
schrijven? Of zou je je dan een ‘verrader’ voelen? Leg uit. 
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Bregje en Connie bespreken dat ze heel gelukkig worden van het schrijven. 
Connie geniet van haar leven in de literatuur, maar ze staat ook wel eens ‘met 
de rug tegen de muur’. Daarmee bedoelt ze dat het soms ook heel erg moeilijk 
is. Bespreek in kleine groepjes:

Zijn er dingen die jij heel leuk vindt om te doen, maar ook wel eens moeilijk vindt? 

OP
DR

AC
HT

5

Connie denkt dat alle literatuur over de dood gaat. En dan bedoelt ze ‘dood’ 
ook als metafoor voor afscheid en dingen die voorbijgaan. Wat vinden jullie 
daarvan? Denk eens na over de boeken die je wel eens hebt gelezen of boeken 
die je voor je lijst moet lezen en bespreek in tweetallen:

Ben je het met Connie eens? Gaan al die boeken op de een of andere manier over de 
dood, of afscheid? Of niet?

OP
DR

AC
HT

4

Bregje heeft het over haar ex. Ze denkt dat hij haar boek Drift niet heeft 
gelezen. Maar ze zou wel graag willen dat hij het leest. Bespreek in tweetallen:

• Heb jij wel eens een relatie gehad die nu voorbij is? Of misschien heb je een goede 
vriend of vriendin gehad die je nu niet meer ziet?

• Zijn er dingen die je hebt gedaan of meegemaakt die je graag nog zou willen vertellen 
of laten zien aan die ex of oude vriend of vriendin?
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