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BESTE
LEERKRACHT

U hebt de lesmap van 'Onderbuik' in handen. Fijn dat u
interesse hebt voor mijn boek! 'Onderbuik' is het eerste
deel van een psychologische thrillerreeks 'Het College',
die vertelt over een seriemoordenaar op een school.
'Onderbuik' gaat over Lotte en Sander die smoorverliefd
samen thuis weglopen. Of dat wordt toch gedacht.
Volgens Sanders zus Nina is er meer aan de hand en
samen met Vianne, die ook op het College zit, gaat ze de
zaak uitspitten. Ze ontdekken meer dan hen lief is en
stellen uiteindelijk alles in vraag, ook zichzelf.
In deze lesmap zal ik u meer vertellen over verschillende
thema’s die in het boek aan bod komen, zoals weglopen,
verliefdheid en manipulatie. U krijg ook meer informatie
over de thrillerreeks 'Het College', en over mijn drijfveren
om nu precies dit boek en deze reeks te schrijven. Aan al
deze info zitten telkens lessuggesties gekoppeld.
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Heeft u nog graag extra info, hebben uw leerlingen
vragen of interesse voor een klasgesprek, chatsessie …
over 'Onderbuik', dan help ik u graag verder na een
mailtje op volgend adres: tinebergen@gmail.com.
'Onderbuik' is genomineerd voor de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV) groep 6 voor 2018-2019, wat betekent
dat heel wat juryleden het boek de komende maanden
zullen lezen, bespreken en beoordelen. Als er leerlingen
van u interesse hebben om ook hun kijk op mijn boek te
delen, zijn ze meer dan welkom. Voor meer concrete info
over KJV kan u ook terecht op www.kjv.be.
Op het einde van deze map vindt u twee vragenlijsten:
een voor een klasgesprek en een voor individueel
gebruik. Dit kan een hulpmiddel zijn om een mening
over het boek te vormen. Meningen die ik heel graag
hoor, niet alleen i.v.m. de KJV, maar ook omdat alle input
om aan het volgende deel van de reeks te werken
welkom is:
Hoe denken uw leerlingen dat het verhaal verder gaat?
Wie is volgens uw leerlingen de seriemoordenaar?
Ik ga graag de uitdaging aan om de beste suggesties in
deel drie te verwerken.
En dan wens ik u nu vooral heel veel plezier met mijn
verhaal!

TINE
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DE WERELD VAN

TINE BERGEN
OVER ONDERBUIK
Geselecteerd voor de Kind- en
Jeugdjury van Vlaanderen
Spannende psychologische thriller voor
lezers vanaf 14 jaar
Eerste deel in een reeks van vier
boeken
Tine Bergen is een
jeugdauteur uit Leuven.
Van zodra ze kon
schrijven, wist ze dat ze
auteur wilde worden. Ze
heeft geen plan B.
'Onderbuik' is haar
twaalfde boek.
Haar boeken zijn vaak erg
intrigerend en mysterieus.
Ze is een heel impulsieve
schrijver, waardoor haar
verhalen nooit geforceerd
overkomen.

'Spannende psychologische thriller waarbij de lezer informatie krijgt vanuit vier
verschillende hoeken. De gebeurtenissen worden knap met elkaar verweven. Het
taalgebruik is gevarieerd en mooi, soms bijna poëtisch. Een goed geschreven
thriller dus.' - NBD
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INTRODUCTIE
Hier vindt u alvast een paar manieren waarop u
'Onderbuik' kunt voorstellen aan de klas, voordat de
leerlingen het boek gelezen hebben.

1. MET EEN TEKSTFRAGMENT
Ga naar de eerste pagina van 'Onderbuik'.

Dit is de eerste pagina van 'Onderbuik'. De pagina is niet
toevallig zwart, de kleur geeft al meteen een inkijkje in
het hoofd van het personage dat hier aan het woord is.
De reeks 'Het College' gaat over een seriemoordenaar op
een school. Iemand die heel erg goed is in manipuleren,
want hij kiest slachtoffers, maar ook daders. Deze
manipulator maakt dat mensen voor hem of haar
moorden. Hoe moeilijk/makkelijk is dat? Dit fragment
geeft die spanning al meteen weer.
Nee! Geen sprake van dat ik dat ga doen!
Dat zeg je nu.
Nooit!
Zeg nooit ‘nooit’.
NOOIT! Nooit van mijn leven doe ik dat.
Denk er maar eens over na.
Ik hoef niet na te denken.
Over hoe je het gaat doen.
No way.
Want je gaat het doen.
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2. MET MUZIEK
Luister naar 'Supergirl' van Reamonn.
Sfeer is voor mij heel belangrijk in een boek. Ik vind het
als lezer heel fijn om echt in een verhaal te kunnen
kruipen en de sfeer ervan ook na het lezen nog een
poosje mee te dragen. Sfeer is voor mij dus ook heel
belangrijk tijdens het schrijven. In die zin dat ik zware,
droevige passages eerder ’s avonds zal schrijven en frisse
passages of zaken die herwerkt moeten worden eerder ’s
morgens zal aanpakken. Ik gebruik ook heel veel muziek
om zelf in de juiste stemming te komen tijdens het
schrijven. Veel van mijn boeken hangen daarom voor mij
samen met één specifiek liedje dat ik tijdens het
schrijven heb grijsgedraaid en vaak ook gebruikt heb om
de draad weer te kunnen oppikken na een schrijfpauze.
Bij de reeks 'Het College' hoort voor mij het nummer
'Supergirl' van Reamonn, waarvan een fragment vooraan
in het boek is terug te vinden. Elk volgend boek van de
reeks zal een volgend deel van het nummer bevatten.
'Supergirl' gaat over een sterk, vrouwelijk
hoofdpersonage, net zoals de hoofdpersonages van de
reeks.
Iemand die zich niet aan banden laat leggen. (strofe 1)
Iemand die wil vertrouwen in en op de liefde. (strofe 2)
Iemand die bouwt, maar ook breekt. (strofe 3)
Iemand die het soms ook niet weet ("And then she'd say
it's OK I got lost on the way") en iemand die worstelt met
haar emoties ("But I'm a super girl and super girls don't
cry - Pushing her fears further along").
Een mens van vlees en bloed kortom, die ondanks en
dankzij dat alles wil geloven in zichzelf en doen wat er
gedaan moet worden. ("But I'm a super girl and super
girls just fly.")
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You can tell by the way
She walks that she's my girl
You can tell by the way she talks she rules the world
You can see in her eyes that no one is her chain
She's my girl my Super girl
And then she'd say it's OK I got lost on the way
But I'm a Super girl and Super girls don't cry
And then she'd say its all right I got home late last night
But I'm a Super girl and Super girls just fly
And then she'd say that nothing can go wrong
When you're in love what can go wrong
And then she'd laugh the nighttime into the day
Pushing her fears further along
And then she'd say it's OK I got lost on the way
But I'm a Super girl and Super girls don't cry
And then she'd say it's all right I got home late last night
But I'm a Super girl and Super girls just fly
Then she'd shout down the line tell me she's got no more time
Cause she's a Super girl and Super girls don't cry
Then she'd scream in my face tell me to leave, leave this place
Cause she's a Super girl and Super girls just fly
She's a Super girl a Super girl
She's sewing seeds she's burning trees
She's sewing seeds she's burning trees
She's a Super girl a Super girl
A Super girl my Super girl

Supergirl - Reamonn
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3. MET COVERS
Bekijk de covervoorstellen voor 'Onderbuik'.
Op de volgende pagina's vindt u de verschillende
voorontwerpen van illustrator Eleni Debo voor wat de
cover van 'Onderbuik' had kunnen worden. U kan een
digitale versie hiervan terugvinden op de website van
Baeckens Books of op volgende link:
www.tinebergen.be/lessuggestiesonderbuik
Welke cover spreekt de leerlingen het meest aan?
Wat voor soort verhaal verwachten ze erbij?
Spreekt uit alle covers dezelfde sfeer, hetzelfde
verhaal?
Zijn ze blij met de uiteindelijke cover – was dit de
beste keuze?
Bespreek daarna de uiteindelijke covers. Hieronder vindt
u de covers van 'Onderbuik' en van 'Onderstroom', deel
twee van de reeks. Ook deze zijn digitaal terug te vinden
op volgende link:
www.tinebergen.be/lessuggestiesonderbuik
Is het duidelijk dat dit twee delen zijn van dezelfde
reeks?
Waar zien de leerlingen gelijkenissen?
(lettertype, dier op de cover, close-up van gezicht,
meisje op de cover)
Waar zien de leerlingen verschillen?
(kleur, soort meisje, soort dier)
Wat voor verhaal verwachten ze bij deze covers?
Is hun indruk verschillend van de eerste
covervoorstellen?
Wat voor een rol zouden dieren spelen in de verhalen?
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BESPREKING
Hier een paar mogelijke thema's om te bespreken met
de leerlingen, nadat ze het boek gelezen hebben.

1. VERLIEFDHEID EN LIEFDE
Centraal in 'Onderbuik' staan Lotte en Sander,
'highschool sweethearts' waarvan wordt gedacht dat ze
met hun verliefde hoofd in de wolken thuis zijn
weggelopen om van elkaar te kunnen genieten. Maar net
zoals elke relatie, blijkt ook in die van hen meer te spelen
dan op het eerste gezicht lijkt.
HOE DWAAS KAN VERLIEFDHEID EEN MENS MAKEN?
EN OVERWINT LIEFDE ALLES?

P. 171: Is liefde iets wat je moet/kan verdienen?
Niemand verdient dit.
Jij vindt blijkbaar van wel.
Dat is niet waar! Mensen moeten kunnen lachen en ijsjes eten
en in de zon liggen en gaan lopen in het bos en gekke briefjes
schrijven en … Niemand is gemaakt om onder de grond
weg te rotten.
Jij verdient de liefde niet, bedoel je. Maar wat kan je daar ooit
nog aan veranderen?
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P. 24: Moet de liefde een mysterie blijven?
Of is de liefde net vertrouwd?
Ze zeggen dat je de liefde niet kunt begrijpen. Dat je ze kapot
maakt als je probeert ze te ontrafelen. Dat ze mysterieus
moet blijven.
Ze zeggen zo veel.
(...)
Er was niks mysterieus aan. Het was net allemaal heel
vanzelfsprekend. Het was niet het begin van een mooie reis,
zoals het cliché wil. Het was als thuiskomen. Als stoppen met
zoeken en op dat moment ook pas beseffen dat je eigenlijk al de
hele tijd aan het zoeken was. Het was mezelf vinden.
In een ander.

P. 84: Wat is het verschil tussen liefde
en verliefdheid?
Ik streelde met mijn wijsvinger over de rand van de foto. Het
was een heel recente foto, genomen op een bank in de tuin.
Sander keek lachend naar iets of iemand die zich links opzij
bevond. De zon weerkaatste in de bladeren boven zijn hoofd,
het leek bijna alsof hij zou verdwijnen, meegezogen in al dat
licht. Ik kon de foto ondertussen uit mijn hoofd tekenen. Ik wist
hoe Sanders voeten gekruist waren bij de enkels, hoe er een
plek zat op zijn jeans, net onder zijn rechterknie. Hij lachte
kuiltjes in zijn wangen en er hing één lok haar over zijn
voorhoofd, wat hem iets schalks gaf. Mijn vingers kriebelden
om de lok weg te aaien. Ik wist niet wat ik het liefst wilde: mee
in de foto kruipen, of Sander eruit trekken.
Ik zette de foto op mijn nachtkastje en trok het veel te grote en
versleten shirt aan waarin ik het liefst sliep. "Call it magic", zong
Chris Martin. En ik kon hem alleen maar gelijk geven.
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BESPREEK

Welk personage heeft volgens jou de meest correcte
kijk op de liefde? Gebruik fragmenten om je antwoord
te onderbouwen.
Wat vertelt het nummer 'Supergirl' van Reamonn over
de liefde? Bij welk personage in het boek sluit de kijk
van dit nummer aan? (Suggestie: Je kan Sander zien
als de zanger van het nummer, hij heeft Lotte ook heel
erg lang bewonderd en als een supergirl gezien. Lotte
kan je zien als de supergirl uit het nummer.)
Wat is het verschil tussen liefde en verliefdheid? Hoe
toont dat zich in het boek?
Hoe evolueert de relatie tussen Lotte en Sander?
Tussen Sander en Vianne? Tussen Vianne en Thomas?
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2. WEGLOPEN
Er wordt gedacht dat Lotte en Sander van huis zijn
weggelopen en in eerste instantie zijn ze dat inderdaad
ook. En ze zijn niet de enigen …
In 2016 behandelde Child Focus 1 134 wegloopdossiers,
waarin 890 kinderen betrokken waren. Het gaat om een
stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor en
het hoogste aantal sinds een decennium. Ruim 14% van
de wegloopdossiers werd als een onrustwekkende
verdwijning beschouwd. In de 1.134 dossiers die in 2016
werden behandeld, was de wegloper op het ogenblik van
de opening van het dossier in 8% van de gevallen jonger
dan 13 jaar oud, 54% was 13 à 15 jaar oud en 33% 16 à 17
jaar oud. 5% was reeds meerderjarig (tot en met 24 jaar).
In 2016 was bijna 39% van de weglopers terecht binnen
de 48 uur en 34% was terecht na 2 dagen maar binnen
de week. In 16% van de gevallen duurde de verdwijning
een week tot een maand. Ruim 9% van de jongeren liep
tussen 1 en 6 maand weg en 2% bleef langer weg dan 6
maanden. Van de 1134 dossiers die in 2016 werden
behandeld, werden er 1057 (93%) afgesloten.
Ruim 40% van deze dossiers kon worden afgesloten
omdat de politie de jongere had teruggevonden. Ruim 1
wegloper op 3 (35%) keerde uit eigen beweging terug. Er
werden ook dossiers afgesloten omdat het kind werd
teruggevonden door zijn ouders (9%) of door een derde
persoon (8%). Maar er zijn nog andere redenen (8%) voor
de afsluiting van een dossier: misverstanden, verloren
gelopen kinderen, overlijdens of wanneer een volwassene
(categorie 18-24 jaar) uit eigen wil blijkt te zijn
vertrokken.
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BESPREEK DE OPSPORINGSBERICHTEN

Kijken jullie naar de opsporingsberichten van
Childfocus of lopen jullie ze gewoon voorbij?
Zouden jullie ze online delen? Waarom wel/niet?
Zien jullie ze vaak hangen? Waar?
Wordt een weggelopen kind het best geholpen door
het terug naar huis te brengen?

WAT VERTELLEN DEZE FRAGMENTEN JE OVER WAAROM
LOTTE EN SANDER VAN HUIS WEGLOPEN?

p. 45-46: Hoe belangrijk zijn de vaders in het verhaal?
Ik rukte mijn blik los van het litteken. ‘Jullie moeten elkaar door
en door kennen, na meer dan tien jaar.’
‘Dat zou ik nu ook weer niet zeggen. Kun je iemand ooit
helemaal kennen? Zoals nu…’ Willem spreidde zijn handen, alsof
hij wilde zeggen dat hij het ook niet wist.
‘Dit is iets wat niemand heeft zien aankomen.’
‘Juist omdat weglopen niks voor Sander is.’
‘Is het dan wel iets voor Lotte?’
‘Als ik zo’n vader had als Lotte, zou ik het misschien ook wel
overwegen.’ Willem lachte, te luid en te lang.
‘Hoe bedoel je?’
(...)
‘Ik vind dat Sander erg veranderd is sinds hij met haar is. En
niet in de goede richting.’
‘Hoe is hij dan veranderd?’
‘Hij danst naar haar pijpen. Wat ik daarnet al zei: hij overdrijft
in zijn verliefdheid. Alles moet wijken voor Lotte. Als Lotte zegt:
spring, dan springt hij. Maakt niet uit wat hij eigenlijk van plan
was of er zelf van denkt. Lotte is heilig en wat Lotte wil, is wet.
En Lotte wil véél!’
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p. 70: Waarom komen heel veel weglopers terug?
Lara tikte peinzend met haar lepeltje tegen haar kop muntthee.
‘De politie gaat er nog altijd vanuit dat ze zijn weggelopen. Dat is
ook wat er op Sanders briefje staat. Waarom zou dat niet waar
zijn?’
(...)
‘Nee,’ moest Lara toegeven. ‘Maar ik wil maar zeggen: zo
uitzonderlijk is het ook niet. Die cijfers zijn de feiten. Net zoals
het een feit is dat de meeste weglopers veilig en wel weer boven
water komen, uiteindelijk. Als je hoefgetrappel hoort, denk je
eerst aan paarden, niet aan zebra’s. De politie moet rekening
houden met de feiten, niet met wat mensen denken. Anders is
het einde helemaal zoek. Het worstcasescenario is wat het is:
het slechtst denkbare dat er kan gebeuren. Maar dat is niet wat
er per definitie nu aan het gebeuren is.’

p. 243: Hebben Lotte en Sander hetzelfde idee
over weglopen?
Ik heb het geprobeerd. Ik heb het écht geprobeerd. Maar hoe
kan ik het je uitleggen? Het zat in je blik. In hoe je niet naar die
papa met draagdoek keek.
(...)
Ik begon te huilen, ook al wilde ik het niet. Door mijn tranen
staarde ik naar het scherm van jouw gsm. De trappen van het
stadhuis, vrijdag 31 maart om 16:42. Daar veranderde jij van
een handlanger in een stoorzender. Dat moment was het begin
van het einde.

TINE BERGEN - ONDERBUIK

BESPREEK

Welke redenen heeft Lotte om van huis weg te lopen?
(Ze wil weg van haar ouders, ze wil haar kind redden,
ze wil meer tijd met Sander kunnen doorbrengen)
Welke redenen heeft Sander om van huis weg te
lopen?
(Hij wil meer tijd met Lotte doorbrengen, hij weet dat
Lotte wil weglopen, hij wil Lotte beschermen tegen
zijn vader?)
Pakken Lotte en Sander hun weglopen verstandig aan?
(Ze doen het heel impulsief, bereiden eigenlijk niets
voor – toch zeker in Sander zijn geval.)
Wat zouden Lotte en Sander hebben kunnen doen in
plaats van weg te lopen?

HIER KAN JE TERECHT ALS JE SITUATIE ZO ERG IS
DAT JE WIL WEGLOPEN.

Child Focus via het nummer 116 000 (24 uur op 24
bereikbaar)
Awel (kinder- en jongerentelefoon) via het nummer
102
Het CLB van je school
Het Jongeren Advies Centrum (JAC) in je buurt
Praat erover met een vriend of een volwassene die je
vertrouwt. Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen.

TINE BERGEN - ONDERBUIK

3. MANIPULEREN

Manipulatie betekent de ander overtuigen van een
bepaalde idee zonder daarbij ter zaken doende
argumenten te gebruiken. De grens tussen manipulatie
en normale beïnvloeding is nauwelijks te trekken; alleen
de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator
manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat
vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken.
Jongeren zijn door hun puberbrein erg beïnvloedbaar en
dus ook makkelijk te manipuleren.

Laat de leerlingen een uil en een eend tekenen.
Wie heeft de uil niet in vooraanzicht getekend?
Wie heeft de eend niet in zijaanzicht getekend?
Als mensen zonder specifieke instructies zo makkelijk
binnen de lijntjes kleuren, hoe moeilijk is het dan om
mensen te manipuleren?
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WAT VERTELLEN DEZE FRAGMENTEN JE OVER HOE GOED
DE SERIEMOORDENAAR IN DEZE REEKS KAN MANIPULEREN?

p. 34: Wat weet je over het Stockholmsyndroom? Is
macht alleen genoeg om mensen te manipuleren?
Geloof je nu echt nog altijd dat je niet moet?
Waarom? Waarom ik?
Waarom jij niet?
Ik kan hier toch allemaal niets aan doen?
Moet dat dan?
Dit moet gebeuren.
Dat zeg jij.
Het mag niet bekend worden! Dus ik moet wel. Alsof ik dit
gesprek zou voeren als er een keuze was.
Als er geen keuze is, waarom twijfel je dan?
Het moet gewoon stoppen. Stop!
Wie commandeert er hier nu?

p. 194: Kan je iemand manipuleren als die dat niet
op de een of andere manier toelaat?
De klok tikt.
Ach, stop toch!
Je weet hoe dit stopt.
Ik laat me niet zomaar in een richting dwingen. Ik ben
Kevin niet!
Arme Kevin.
Ik ben Kevin niet!
Arme jij.
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HIERBIJ EEN AANTAL VEELGEBRUIKTE
MANIPULATIETECHNIEKEN. WELKE VIND JE
TERUG IN HET BOEK?

Laaiend van woede – Woede gebruiken om hun
slachtoffers te shockeren. Vaak gaat het om gespeelde
woede. De woede is gewoon een show om het
slachtoffer zover te krijgen dat deze zich onderwerpt.
Bedekte intimidatie – Het slachtoffer wordt in de
verdediging gedwongen door het gebruik van subtiele,
indirecte of impliciete bedreigingen.
Van onderwerp veranderen – In plaats van een
duidelijk antwoord te geven, zal de manipulator vaak
van onderwerp veranderen, meestal zonder dat de
verandering opgemerkt wordt.
Verwarring veinzen – De manipulator doel alsof hij of
zij geen idee heeft waar het slachtoffer het over heeft,
of in de war is door het onderwerp.
Onschuld veinzen – Suggereren dat er schadelijke
zaken onbedoeld werden aangedaan of dat het niet
gebeurd is.
Schuld opleggen – De manipulator beschuldigt een
gewetensvol slachtoffer dat hij of zij niet genoeg om
de zaak geeft of te egoïstisch is. Het slachtoffer voelt
zich daardoor vaak schuldig of schaamt zich, en
begint aan zichzelf te twijfelen.
Liegen – Tegen de tijd dat de waarheid blijkt, kan het
te laat zijn om er iets aan te doen. Veel manipulators
zijn experts in het liegen en doen dit op subtiele
manieren die moeilijk te achterhalen zijn.
De waarheid verzwijgen – De bedoeling hiervan is om
iets onschuldig te laten lijken, of minder schadelijk
dan het in werkelijkheid was.
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Minimaliseren – De manipulator beweert dat zijn of
haar gedrag niet zo schadelijk als wordt
gesuggereerd.
Het slachtoffer spelen – Zichzelf als een slachtoffer van
de omstandigheden of van andere mensen voordoen,
om medelijden of sympathie te halen bij zijn of haar
gewetensvolle slachtoffer.
Zondebok aanwijzen – Het slachtoffer of andere
mensen de schuld geven van de negatieve acties of
gevolgen van hun daden. Dit helpt om de manipulator
in een beter daglicht te stellen. Het kan schade
aanrichten aan de relaties van het slachtoffer met
andere mensen, die misschien niet eens betrokken zijn
geweest.
Rationaliseren – De manipulator geeft redenen
waarom zijn of haar gedrag gerechtvaardigd en
passend was. In combinatie met de schuld opleggen
of de zondebok aanwijzen, zal de manipulator zichzelf
vaak als een slachtoffer laten lijken, en sympathie
oproepen van het echte slachtoffer.
Verleiding – Met behulp van charme of vleierij de
verdediging van het slachtoffer onderuit halen, zodat
de manipulator vertrouwen en loyaliteit wint.
Schaamte – Sarcasme en beledigingen uiten, zodat
het slachtoffer aan zichzelf begint te twijfelen, angstig
wordt en zichzelf onwaardig voelt. Dit kan worden
bereikt door een zeer subtiele woeste blik of een
onaangename toon in de stem.
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WAAROM 'HET
COLLEGE'?
Hieronder kan u mijn redenen vinden voor het schrijven
van de psychologische thrillerreeks 'Het College'.

1. LIEFDE VOOR SPANNENDE VERHALEN

Ik ben een grote fan van thrillerseries zoals 'The Bridge'
en 'The Killing' en wilde zelf ook een keer zoiets
proberen. Ik ben een vrij impulsieve schrijver, een groot
deel van het schrijfplezier zit voor mij in het feit dat ik
zelf al schrijvende ook allemaal uitvind wat er gaat
gebeuren in mijn verhaal. Die manier van werken staat
nogal haaks op het gegeven van een thriller met een
duidelijke structuur en ook de zeer duidelijke nood aan
een strakke spanningsboog. Na een eerdere thriller voor
volwassenen wist ik dat ik dit wel kon, maar kon ik het
gegeven ook een reeks lang volhouden?
Ik wist van bij het begin dat ik een duidelijk afgebakende
serie wilde. Elk boek moet een verhaal op zich vormen,
maar elk boek moet daarnaast ook een stukje vertellen
van het grotere, onderliggende verhaal. Wie is die
seriemoordenaar? Hoe doet hij wat hij doet? Waarom
doet hij wat hij doet? Bij elk boek schrijf ik eerst het
begin en het einde en dat was bij 'Het College' niet
anders. Hoe de reeks zal eindigen, ligt vast.
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Het was voor mij ook meteen duidelijk dat mijn verhaal
zou drijven op psychologie. Ik ben niet goed in strakke
actie en bloed dat van de pagina’s spat. Dat soort
spanning wilde ik ook niet proberen. Maar
psychologische spanning, waarom mensen doen wat ze
doen, in hoeverre ze daarbij stilstaan waarom ze doen
wat ze doen, hoe dat soms (heel vlug) verandert wat ze
willen doen … Dat zijn zaken die me enorm boeien. Dat is
voor mij een van de redenen waarom ik schrijf tout court,
omdat elk boek voor mij een soort speeltuin is waarin ik
met die zaken kan experimenteren op een heel veilige
manier: ik moet het zelf niet uitproberen in het echte
leven.
Ik wilde een reeks rond dezelfde personages, dus het
gegeven van een seriemoordenaar lag daarmee vrij snel
voor de hand. En omdat ik een sterk psychologische
inslag wilde, werd het een seriemoordenaar wiens
handelsmerk zit in het manipuleren. Hoe makkelijk is het
om mensen te laten moorden? We hebben allemaal een
beest in ons, hoe snel komt dat ook naar buiten? En in
welke omstandigheden?
Ik wilde met de reeks ook graag schuren langs die grens
tussen dader en slachtoffer. Is een dader in zekere zin
ook niet vaak ergens een slachtoffer van? Maar ook:
kunnen slachtoffers ergens ook een
‘verantwoordelijkheid’ hebben in wat hen overkomt of
zaken in de hand werken? En worden ze daarmee dan
ook een stukje dader?
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BESPREEK DE SPANNINGSBOOG IN HET BOEK NAAR
AANLEIDING VAN DE VOLGENDE FRAGMENTEN.

p. 10: Hoe spannend is wijsheid achteraf?
Achteraf weet iedereen het beter. Dat zei mijn opa bij alles dat
niet volgens plan verliep. Met een diepe zucht en een wijsvinger
die verwijtend over de stoppels op zijn kin raspte. Ik denk
zelden aan opa, maar dat ben ik op dit moment met man en
macht goed aan het maken. Stoppels op mijn kin heb ik niet.
Zuchten lukt niet. Maar of ik me nu afvraag wat ik anders
gedaan zou hebben als ik het allemaal had geweten!
Nu ja… Als ik echt, echt heel eerlijk ben tegenover mezelf, dan
denk ik niet dat ik ook maar iets anders zou hebben gedaan. Ik
zou ze niet geloofd hebben, die wijsheid achteraf. Zou
hoofdschuddend hebben gelachen dat ze dat de kat mochten
wijs maken, maar mij niet. Want zulke dingen gebeuren niet.
Niet met mij. Niet in mijn wereld. Maar de werkelijkheid
overtreft de verbeelding. Altijd. Nog zo’n wijsheid van opa.

p. 223: Hoe spannend is het overwachte?
Ik ging het doen. Ik ging het nu meteen doen. Nu mijn hoofd nog
vol zon en frisse lucht zat. Nu ik nog zeker was van mijn zaak.
Ik zou alle tabletten die ik nog over had in het water oplossen.
Jij zou het opdrinken en wegglijden. Ik zou je touwen losmaken,
de deur laten openstaan en ik zou weggaan.
(...)
Je schaduw, die anders altijd de rand onder de deur vulde, was
er dit keer niet geweest. In plaats daarvan torende hij nu samen
met jou boven me uit.
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p. 245: Hoe spannend is een 'point of no return'?
Ik heb daarnet met Vianne gesproken. Ik heb haar niet laten
uitspreken. Ik ben kwaad weggestormd. Omdat ze dingen zei die
ik niet wilde horen. Die ik niet wil geloven. Maar dat wil niet
zeggen dat het niet waar is, natuurlijk. Zo werkt het jammer
genoeg niet. Vianne gelooft dat Lotte en Sander zich samen
schuilhouden in de bouwwerf bij het stadhuis.
(...)
Er zijn vragen die je niet kunt beantwoorden, hoe graag je
misschien ook wilt. Te dicht op je huid. Te gevaarlijk. De papa
waarmee ik ging trouwen, ben ik al heel lang geleden verloren.
Maar als ik zo dadelijk op ‘verzenden’ klik, ben ik ook de vader
kwijt die me teleurgesteld heeft. De vader die opvliegt en veel te
graag naar jonge vrouwen kijkt. De papa die de beste knuffels
van de wereld geeft. Mijn papa. Dat weet ik. Is het dat ook
waard? Wie het weet, mag het me zeggen…

BESPREEK
Bespreek de spanningsboog op de donkere pagina’s.
Bespreek de spanningsboog in het verhaal van
Vianne.
Bespreek de spanningsboog in het verhaal van Nina.
Welk verhaal is het spannendst? Waarom?
Haal drie passages aan die tonen dat Lotte een
slachtoffer is.
Haal drie passages aan die tonen dat Lotte een dader
is.
Welke passages overtuigen jou het meest? Waarom?

TINE BERGEN - ONDERBUIK

DIT ZIJN ALLEMAAL MANIEREN OM PSYCHOLOGISCHE
SPANNING TE CREËREN. HOE EN WAAR WORDEN ZE
GEBRUIKT IN HET VERHAAL?

Informatie voor de lezer verzwijgen.
De aanwezigheid van een geheim of raadsel dat beetje
bij beetje wordt onthuld.
Het verhaal vertragen: de afloop van een situatie niet
meteen vertellen, maar uitvoerig beschrijven.
Het verhaal op een spannend moment afbreken
(cliffhanger).
Een onverwachte wending gebruiken: er gebeurt iets
onverwachts en verrassends waardoor jouw
vermoedens over het vervolg totaal veranderen.
Het wekken van verwachtingen en het oproepen van
vermoedens bij de lezer door aanwijzingen te geven
over de afloop.
Het vervolg uitstellen: op het moment dat de
ontknoping verteld lijkt te worden, stapt het verhaal
over naar een andere gebeurtenis, naar een andere
verhaallijn of naar een voorval uit het verleden
(terugblik of flashback).
De lezer een informatievoorsprong geven: de lezer iets
vertellen wat de personages niet weten: ze dreigen in
een gevaarlijke situatie terecht te komen, weten dit
zelf niet, maar jij als lezer weet het wel.
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2. HET COLLEGE

Ik wilde een reeks voor jongeren en kwam er dan ook al
snel bij uit dat de reeks zich zou afspelen in en rond een
school. Dat is immers een plek waar jongeren, willen of
niet, een groot deel van hun tijd doorbrengen. De titel
van de reeks is niet voor niets 'Het College', de school is
voor mij heel belangrijk in het verhaal. Ze creëert sfeer,
ze geeft mogelijkheden en beperkingen. Ze stuurt mee
de plot.

BESPREEK HET BELANG VAN DE SETTING A.D.H.V. DE
VOLGENDE PASSAGES. KOMT DE SCHOOL OVER ALS EEN
VEILIGE PLEK?

p. 11: Hoe belangrijk is het om deel te zijn van de
incrowd?
En dat was allemaal nog niet zo erg geweest, als Arne er
gewoon kort en droog een punt had achter gezet. Maar in plaats
daarvan gooide hij alle berichtjes en foto’s die ik hem had
gestuurd in de loop van de drie weken dat we samen waren
online.
(...)
Ik denk dat geen enkele leerling van onze school niet een héél
klein beetje in zijn vuistje lachte, toen hij zag dat ons arrogante
en onbereikbare schoolhoofd plots toch ook een zwakke plek
bleek te hebben. Een rebelse tienerdochter dan nog wel! Een van
‘ons’.
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p. 141: Wie bepaalt de sfeer op een school?
Mijn gedachten werden onderbroken door de bel en ik haastte
me naar de Duitse les. (...) Of was dit het werk van Sanders
vader? Er werd druk gegiecheld en gefluisterd om mij heen.

p. 191: Is de school de ideale plek om mensen te
ontmoeten?
Ik worstelde me door de lessen. (...) Thomas was te
overdonderd om te weigeren, precies waar ik op gerekend had.
Mijn beurt om breeduit naar Arne te lachen terwijl ik dicht
tegen Thomas van het schoolplein fietste.

BESPREEK

Hoe zou het verhaal veranderen als er geen school in
voorkwam?
Op welke manier denk je dat de school in de volgende
boeken nog belangrijk zal zijn?
Denk je dat de school en de seriemoordenaar met
elkaar verbonden zijn?
Is een school een goede plaats om wrokkig te worden?
Wat zou jij doen moest er op jouw school iemand
verdwijnen? Zou jij ook op zoek gaan, zoals Vianne?
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3. HINTS

Ik ben ervan overtuigd dat je als schrijver je lezers niet
mag onderschatten. Ze mogen zelf stukjes invullen,
moeten dat zelfs. En hoe meer verbanden ze kunnen
leggen, hoe beter. Ik maak het mijn lezers in deze reeks
niet gemakkelijk. Er komen veel personages in de boeken
voor. Ze keren terug in alle boeken, dus een keer de lezer
mee is, is hij ook mee voor de hele reeks. Maar in eerste
instantie vraag ik wel een investering van mijn lezer.
Er zitten bovendien in elk boek ook verschillende
vertellers. Ik vind het belangrijk om te beseffen dat er
verschillende kanten zijn aan een verhaal. Dat iedereen
zijn waarheid heeft en er niet zoiets bestaat als dé
waarheid of hét verhaal. Maar ook hier vraag ik met deze
reeks van mijn lezer wel een inspanning. Zeker op de
zwarte pagina’s waar het in het begin – bewust – niet
helemaal duidelijk is wie er nu eigenlijk precies aan het
woord is: Lotte of Sander?
Dat het bovendien gaat om een whodunit met twee
daders (de uitvoerende dader enerzijds en de
manipulerende seriemoordenaar erachter anderzijds)
maakt de zaken ook niet makkelijker.
Dat meedenken van de lezer is zo ver doorgedreven dat
er in de boeken ook hints zitten verwerkt zoals bij het
televisieprogramma 'De Mol'. In de cover, de tekst, de
colofon … kunnen de lezers hints vinden die twee kanten
op wijzen. Enerzijds hints naar wie de uitvoerende dader
in dit specifieke boek is. Anderzijds hints naar wie de
seriemoordenaar niet is.

TINE BERGEN - ONDERBUIK

Hints naar Lotte als uitvoerende dader.
p. 151: Er zit een vlieg op Lottes foto in de krant.
p. 94: De naam van Lottes konijn is Cersei, naar Cersei
uit 'Game of Thrones' (een 'supergirl').
p. 187: In de comments onderaan staat onder elkaar:
'Charlie is het' (Charlie was Sanders koosnaam voor
Lotte.)
De QR-code van Lottes opsporingsbericht linkt naar
het nummer Supergirl.
Het telefoonnummer in Lottes opsporingsbericht is
van Fara, luister- en informatiepunt rond
zwangerschapskeuzes

Hints dat de seriemoordenaar niet Sanders vader is.
p. 117 halverwege tot onderaan: Hij zegt: 'Ik ben het
niet' (eerste woorden van elke zin die hij zegt).
p. 185: Bij de blog over daders, tweede paragraaf, de
eerste woorden vormen ‘papa is het niet’.
p. 90: Sanders vader komt uit een wit flatgebouw. Wit
is de kleur van de onschuld
Zijn – en dus ook Sanders – achternaam is Goeman.
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TOT SLOT
MOGELIJKE VRAGEN VOOR EEN KLASGESPREK

OVER VERLIEFDHEID
Vind je dat dit boek verliefdheid geloofwaardig
voorstelt? Doen mensen (zulke) domme dingen uit
liefde? Of gebruiken we liefde als een excuus om
domme dingen te kunnen doen?
Is een ex zoals Arne uitzonderlijk? Of doorsnee?
We willen allemaal graag gezien worden. Hoe
belangrijk is dat als motor in dit verhaal?
Liefde overwint alles, wordt weleens gezegd. Ben je
het daarmee eens na het lezen van dit boek?
OVER WEGLOPEN
Is weglopen ooit een goed idee? Een echte oplossing?
Als je ergens naartoe vertrekt, loop je dan ook weg?
Lopen we meestal weg van een persoon of van een
plek?
Hoeveel weglopers proberen weg te lopen van
zichzelf?

OVER MANIPULATIE
Is je charme gebruiken een vorm van manipuleren?
Hoe kan je weten of je wordt gemanipuleerd?
Hoeveel heeft manipulatie te maken met vertrouwen?
Met het gebrek daaraan?
Hoe moeilijk is het om nee te zetten?
Als je geen idee hebt wat je zelf wil, is het dan niet
makkelijker om te doen wat die ander wil?
In hoeverre is een leraar een manipulator?
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OVER SPANNINGSBOGEN
In het boek zitten twee grote spanningsbogen verwerkt.
Die van het verhaal in het boek én die van het verhaal
van de onderliggende reeks.
Hoe zie jij de spanningsboog van de reeks als geheel?
Ben je nieuwsgierig wie de seriemoordenaar is?
Zitten beiden spanningsbogen elkaar niet in de weg?
Heb je genoeg informatie gekregen om dit verhaal in
je hoofd af te kunnen ronden? Blijf je te veel op je
honger zitten?
Waar kan het voor jou niet snel genoeg gaan in het
boek? Waarom?
Waar mag het verhaal meer vaart hebben? Waarom?

VERHAAL
Wie is jouw favoriete personage? Waarom?
Zijn er te veel personages in het boek?
Is er een personage waar je een hekel aan hebt?
Waarom?
Welke verteller heeft jouw voorkeur? Waarom?
Was het je altijd duidelijk wie er aan het woord was?
Wat is jouw favoriete passage? Waarom?
Wat denk jij dat er gaat gebeuren in het volgende
boek? Waarom?
Wie is volgens jou de seriemoordenaar? Hoe
geloofwaardig vind je de plot?
Is er één zin uit het boek die je zal bijblijven? Welke?
Waarom?
Als jij de auteur was van dit boek, wat zou je dan
anders gedaan hebben? Waarom?
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MOGELIJKE VRAGEN OM INDIVIDUEEL OVER
NA TE DENKEN
OVER VERLIEFDHEID
Wat is het domste dat jij ooit voor de liefde hebt
gedaan? Ben je blij dat je het hebt gedaan?
Als jij een dag met je geliefde zou vastzitten in een
kelder, wat zou je hem/haar dan vertellen?
OVER WEGLOPEN
Van welke situatie was jij graag weggelopen? Ben je
uiteindelijk blij dat je dat niet kon/niet gedaan hebt?
Wie zou jij graag zien weglopen uit je leven? Waarom?
Wie zou je meteen achterna gaan moest hij/zij
weglopen? Waarom?
OVER MANIPULATIE
Heb jij al eens mensen bewust of onbewust
gemanipuleerd? Was het goed dat je dat gedaan hebt?
Wanneer heb jij ja gezegd terwijl je eigenlijk nee
bedoelde?
OVER SCHOOL
Zou jij je grote liefde graag op school ontmoeten?
Waarom (niet)?
Wie is volgens jou de machtigste leerkracht van je
school? Waarom?
In hoeverre herken je de school uit het boek? Wat
herken je helemaal niet?
VERHAAL
Was er een moment waarop je het boek niet meer kon
wegleggen? Wanneer? Waarom?
Als je één passage kon herschrijven en spannender
maken, welke zou je dan kiezen? Hoe zou je ze
herschrijven?
Zit er voldoende actie in het boek of wordt er teveel
aandacht besteed aan wat zich in de hoofden
afspeelt?
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HARTELIJK BEDANKT VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE
LESMAP. IK HOOP DAT U EN UW LEERLINGEN ER
INTERESSANTE DISCUSSIES EN NIEUWE INZICHTEN AAN
HEBBEN OVERGEHOUDEN.

NOG VRAGEN?

CONTACT
TINE BERGEN
Ik kom graag langs voor een lezing of een discussie. U
kan me altijd contacteren via onderstaande gegevens.
www.tinebergen.be
tine@tinebergen.be

BAECKENS BOOKS
Baeckens Books geeft, onder het imprint Bakermat, de
reeks 'Het College' uit. Voor vragen over de uitgave of
informatie over bestellingen, kunt u hen contacteren via
onderstaande gegevens.
www.baeckensbooks.com
info@baeckensbooks.be
+32 15 71 56 53

