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Tuur ademt diep in en uit. 

‘Net een schone slaper’, zeg ik.

Mama buigt zich wat voorover.

‘K�k, Olivia. De wimpers van het goede oog bewegen’, 

zegt ze.
‘Het z�n de medic�nen’, zegt een kleine dokter in grap-

pige laarsjes. 

‘Ik denk dat h� �lt’, zegt papa. 

‘Schone slapers �len niet’, zeg ik. ‘Schone slapers slapen.’

En toch is m�n ani een schone slaper, zoals h� hier ligt 

met z�n handen gevouwen over dat laken. En met 

dat gladde, bleke gezicht.

‘Misschien moet Liselotte hem dan maar wakker kussen’, 

fluistert mama en ze streelt m�n hoofd. 

Sinds Tuur, zestien, boeken over Japan leest, gebeuren 

er vreemde dingen. Om te beginnen weet h� niet eens 

waar h� is. Alles is wit. En h� heeft nog zoveel te doen. 

Zoals z�n zus Olivia redden van het vuile spel, de klootzak 

vermorzelen, de bitch in de ogen k�ken en z�n moeder 

lik op stuk geven. In het ziekenhuisbed hoort h� Olivia 

praten. Dat is geruststellend. Z�n moeder is er ook, dat 

is niet geruststellend. H� moet alert bl�ven en focussen 

op de handen. Misschien komt z�n ikigai dan vanzelf.

‘Brigitte Van Aken verrast. Ze houdt de aandacht met haar volwas-

sen, beeldr�ke st�l moeiteloos vast tot de laatste bladz�de.’ 

– De Volkskrant (NL) over Lieve Leugens.

‘Goede jeugdthrillers z�n niet dik gezaaid. Van Aken vertelt vlot, 

mixt graag genres en st�len en schuwt geen sprongen in de t�d.’ 

– Knack over Ooit is niet nu.

Ook met Een broer. Een zus. zet Brigitte 

Van Aken zich op de kaart als een auteur 

voor jeugd én volwassenen.
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Introductie
De auteur
Brigitte van Aken (1962) is schrijfster van jeugdboeken, toneelstukken en kinderboeken.

In haar jongste roman Een broer. Een zus. beschrijft zij psychisch misbruik zoals het is: 

gelaagd, subtiel, geleidelijk en daardoor haast onzichtbaar. Neem een kijkje op haar 

website: http://users.telenet.be/gouvia/Brigitte%20Van%20Aken.htm en haal haar in 

de klas voor een sprankelende auteurslezing. Dan vertelt ze 

over hoe verhalen ontstaan. En of schrijven écht zo moeilijk 

is. Geheimpje: als ze naar jou luistert, nestelt jouw verhaal 

zich vaak in haar hoofd. Haar jeugdboeken gaan niet over 

monsters of aliens: ze gaan over jou.

Oh, nog vergeten te vermelden: ze houdt van haar familie 

en friet met mayonaise.

Een broer, een zus
Sinds Tuur, zestien, boeken over Japan leest, gebeuren 

er vreemde dingen. Om te beginnen weet hij niet eens 

waar hij is. Alles is wit. En hij heeft nog zoveel te doen. 

Zoals zijn zus Olivia redden van het vuile spel, de 

klootzak vermorzelen, de bitch in de ogen kijken en 

zijn moeder lik op stuk geven. In het ziekenhuisbed 

hoort hij Olivia praten. Dat is geruststellend. Zijn 

moeder is er ook, dat is niet geruststellend. Hij moet 

alert blijven en focussen op de handen. Misschien 

komt zijn ikigai dan vanzelf.

opdrachten bij het boek Een broer, een zus
Thema: psychologisch misbruik, relaties



Bekijk de onderstaande afbeeldingen. Waar denk je aan?
Welk gevoel krijg je hierbij?

Instap

Deze afbeeldingen horen bij JAPAN. Ken jij nog elementen die met Japan te maken hebben?

© unsplash.com



De onderstaande zaken zijn heel belangrijk in de Japanse 
cultuur en komen voor in het boek Een broer. Een zus.

点 De kraanvogel

In Japan wordt de kraanvogel als gelukbrenger beschouwd, als symbool van een lang leven 

en afgebeeld met andere symbolen van een lang leven zoals de pijnboom, bamboe en een 

schildpad. In het feodale Japan werd de kraanvogel beschermd door de heersende macht en 

gevoederd door de boeren. Toen het feodale systeem werd afgezworen in het Meiji-tijdperk 

in de 19e eeuw werd de bescherming van de kraanvogels stopgezet, wat hen bijna aan de 

grens van de uitroeiing bracht. Japan noemde een van haar eilanden Tsuru (Kraanvogel). 

Als iemand, volgens de traditie, 1000 origami-kraanvogels vouwt zal zijn wens tot gezondheid 

in vervulling gaan. Sinds de dood van Sadako Sasaki, slachtoffer van de atoombom op 

Hiroshima geldt dit ook voor een wens tot vrede.

Kan jij een kraanvogel plooien?

Hier vind je alvast een instructiefilmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=jViTYUKrAlQ

点 Ikigai

“In het Japanse dorp Ogimi wonen meer gezonde en actieve 
honderdjarigen dan waar dan ook ter wereld. Wat is hun geheim?”

Ikigai is een Japans concept dat staat voor datgene waar jij je bed voor uitkomt en waard 

is om voor te leven. Het is je passie waarin vier elementen samenkomen: hetgeen waar je 

van houdt, wat de wereld nodig heeft, waarvoor je betaald kunt worden en waar je goed 

in bent. Zodoende overlappen je passie, missie, beroep en roeping en heb je je ikigai 

gevonden. Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven!



Waarvoor sta jij ’s morgens (graag) op? Noteer het rond het woord IKIGAI 

In dit fragmentje lees je 

dat Olivia haar IKIGAI al 

gevonden heeft:

点 Ga online 0.1

Neem je smartphone erbij en zoek welke tradities, gebruiken, feestdagen, rituelen… 

er kenmerkend zijn voor Japan.

生 き 甲 斐

日 本 NIHON



Bespreking van enkele 
fragmenten uit het boek

p 
16

 - 
17



Wat vind je van Arthur? Hoe denkt hij over zijn moeder? Hij geeft haar ook een bijnaam? 

Krijgt Arthur veel ruimte, vrijheid in zijn huis? Hoe zou jij reageren op zijn moeder? Arthurs 

moeder blijft maar trappen uitdelen en steken onder water geven, haal jij ze er allemaal uit? 

Heb jij een goede band met je moeder/ vader/ouders? Kan je hen alles vertellen, vragen?

In het volgende fragment kom je te weten welke studies Arthur zou willen aanvangen na 

zijn secundair onderwijs.

p 
26



Volg jij de studierichting die je graag wilt volgen? Heb je al een idee welke hogere studie je 

eventueel wilt aanvangen? Hoe denken je ouders daarover? Laten ze je vrij of sturen ze je een 

bepaalde richting in?

Vind je de relatie tussen Arthur en zijn moeder gezond?

De spanning loopt verder op tussen Arthur en zijn moeder. Lees maar …

Olivia en Arthur hebben echt een hechte band en staan elkaar bij waar mogelijk. 

In Een broer. Een zus loopt het geweldig verkeerd tussen die twee. Olivia wordt verteerd 

door schuldgevoel terwijl Arthur in coma wordt gehouden.

p 
28



Met deze opdracht gaan we op zoek naar jouw zelfbeeld. Niemand is perfect, maar dikwijls 

stellen we voor onszelf (of anderen) hoge verwachtingen. Welke (hoge) verwachtingen leg jij 

jezelf op? Noteer jouw antwoorden in bullet points op een blad. (bv. Wat vind ik van mezelf? 

Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn beperkingen? Ben ik evenveel waard als degene met 

wie ik me vergelijk? …)

Het is heel belangrijk om te weten wie je bent. Wat er bij je past én juist niet bij je past. 

Het duurt jaren vooraleer je jezelf denkt te kennen. En dan nog… Vraag maar na bij jouw 

ouders, vrienden, familie. 

Noteer hier even in welke situatie(s) jij anders reageerde dan je dacht? Waarvan je schrok van 

jezelf. Je wist helemaal niet dat je zo van je af durfde te bijten of dat je jezelf zo liet doen.

Hoe zou jij Arthur/ Olivia kunnen helpen? Welke tips zou je hen geven? En wat met de moeder? 

En de rol van de vader? 

Aan de slag met je zelfbeeld!



点 Maak een snapchat over een standpunt van een van de
personages uit bovenstaand fragment. 

点 Maak een gesprek via Messenger tussen de verschillende
personages uit het bovenstaande fragment.

点 Maak een facebookupdate over een personage uit het
bovenstaande fragment.

点 Ga online 0.2

Wat zijn de kenmerken van psychologisch/ emotioneel misbruik?

Welke organisaties zetten zich in om slachtoffers te helpen bij emotioneel misbruik?

Wat kan je school/ klas doen om leerlingen met een geestelijk gezondheidsprobleem te 

helpen? Struin het internet af en zoek nuttige tips die je op school kan toepassen.

Creatieve opdracht



Spot jij het suggestief taalgebruik in Een broer, een zus?

• Als je tussen de regels doorleest merk je dat moeder vaak lieve dingen zegt,

maar die eigenlijk heel gruwelijk overkomen.

• Franco wordt als een echte vriend gezien, maar tussen de regels door valt op

dat dit eigenlijk niet zo is.

• Zit Olivia goed in haar vel? En Tuur?

• Broer en zus verschillen dag en nacht als het gaat over leven met complexen.

Tuur worstelt met zijn zelfbeeld door zijn overgewicht terwijl Olivia een eerder

Pluk de dag - mentaliteit gebruikt.

• Hoeveel verschillende coaches heeft Olivia gehad? En hoe beschrijft Tuur die?

Verdiepingsvragen



Aansluitend materiaal bij Wat is geestelijke gezondheid?

• Gevoelenswereldspel (via de CM te verkrijgen)

Gevoelens spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze beïnvloeden ons gedrag in hoge

mate en daarom is het zinvol ze te kennen en te begrijpen. Veel mensen vinden het 

echter lastig om hun gevoelens onder woorden te brengen. ‘Gevoelswereldspel’ komt 

hieraan tegemoet. 

• Een steekje los?
https://debagagedrager.nl/product/bordspel-een-steekje-los-3e-druk/

Het spel is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over psychische gezondheid en 

kwaliteit van leven. Er is ook een mogelijkheid tot een training ‘spelbegeleider 

Een Steekje Los?’ waarin de deelnemers kunnen leren om het spel zo optimaal mogelijk 

in te zetten.

• Kwaliteitenspel
https://shop.aanstokerij.be/241-kwaliteitenspel.html

Het kwaliteitenspel is een kaartspel waarmee je de kwaliteiten en valkuilen van een 

persoon kunt weergeven. Een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt om meer zicht te 

krijgen op de vraag: ‘Wie ben ik?’. Door het spelen van het Kwaliteitenspel kan een 

antwoord gevonden worden op vragen als: Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten? 

Hoe zien anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?

Extra



• LPD 12. De leerlingen verwerken hun ervaring bij het lezen, beluisteren en bekijken

van verschillende soorten literaire teksten:

• hun gedachten, gevoelens en beleving verwoorden;

• het samenspel tussen waarneming (lezen, luisteren, kijken) en gedachten

en gevoelens duiden.

• LPD 13. De leerlingen treden in interactie over de relevantie van literaire teksten

voor hun leefwereld, voor de samenleving waarin ze leven en voor de samenleving

waarin de teksten ontstonden.

• LPD 14. De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit.

Leerplandoelstellingen 


