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LEVENDE 
Talen

Nederlands

Tijdens zijn leven heeft Willem Frederik Hermans (1921 – 1995) 

zijn verhalenbundel Moedwil en misverstand, gepubliceerd in 1949, 

verschillende keren aangevuld met nieuwe verhalen. 

Bij de vierde druk in 1966 werd de bundel uitgebreid met het korte 

verhaal ‘Ezelsoren’ dat Hermans al op 11 juni 1949 in Het Parool 

had gepubliceerd. *

Deze lesbrief duurt ongeveer een lesuur en is bedoeld voor leerlingen vanaf klas 3 van vmbo, havo en vwo.

Het verhaal ‘Ezelsoren’ is als bijlage bijgevoegd.

OPDRACHT 1

De docent leest het verhaal ‘Ezelsoren’ voor. Laat de leerlingen na 

afloop tijdens een klassengesprek antwoord geven op de volgende 

twee vragen:

a. Wat gebeurt er in het verhaal?

b. Wat vind je van dit verhaal?

OPDRACHT 2

Lees het verhaal nog een keer voor. Stop tussendoor af en toe en stel 

vragen of laat vragen stellen. Het is belangrijk dat een discussie over 

het verhaal op gang komt. Mogelijke vragen die je zou kunnen stellen 

zijn: 

a. Welk beeld krijg je van de vader van de ik-figuur?

b. Waarom leest de vader een moeilijk boek?

c. Waarom wordt de vader aan Artis cadeau gegeven?

d. Welke indruk krijg je van de sfeer en de omgeving?

e. Waarom wordt de vader aangeduid als ‘ezel’?

f. Wat valt je op aan de taal die Hermans gebruikt?
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OPDRACHT 3

Na het bespreken van het verhaal en het uitwisselen van de mogelijke 

antwoorden op de vragen (bijvoorbeeld in tweetallen of groepjes) 

schrijven leerlingen op wat de belangrijkste vraag is die dit korte ver-

haal bij hen oproept (de hamvraag). Dit is een vraag die:

• belangrijk is voor het verhaal als geheel;

• de lezer niet meer loslaat na het horen / lezen van dit verhaal; 

• op meerdere manieren te beantwoorden kan zijn;

• uitnodigt tot discussie.

OPDRACHT 4

Laat leerlingen hun hamvraag met elkaar uitwisselen. Ze vergelijken 

elkaars hamvragen en ze proberen door elkaar kritisch te bevragen 

tot hun persoonlijke hamvraag te komen. Daarna schrijven ze een 

voorlopig antwoord op.

OPDRACHT 5

Laat leerlingen een definitief antwoord op hun hamvraag opschrijven 

dat zij ondersteunen met gegevens uit het verhaal. Als tip kun je leer-

lingen de controlevraag meegeven: ‘Hoe weet ik dit?’

*  Het Willem Frederik Hermans instituut heeft het verhaal ‘Ezelsoren’ beschikbaar gesteld voor deze lesbrief 

in het kader van de Schrijfwedstrijd Willem Frederik Hermans.
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