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ALLES WAT JE WILT WETEN ALS JE JONG BENT,
MAAR WAAR NIET ECHT OVER GEPRAAT WORDT

YES, BABY



Over de auteurs

Schrijfsters en vriendinnen Marie Lotte Hagen 

en Nydia van Voorthuizen schreven in 2018 het 

pamflet Damn, honey. Een positief pleidooi om 

te doen waar je zelf zin in hebt. Kort daarop 

volgde een tweewekelijkse podcast en inmid-

dels is DAMN, HONEY uitgegroeid tot een heus 

feministisch platform over alle shit waar je als 

vrxuw van deze tijd mee moet dealen. Speciaal 

voor middelbarescholieren schrijven ze nu een 

nieuw pamflet: Yes, baby, waarin ze diverse 

thema’s aanpakken waar vooral scholieren 

mee te maken krijgen.



1. Klassikale opdracht

Volg de instructies van je docent.

2. Thema’s bespreken in kleine groepjes

De docent maakt verschillende groepjes en deelt een set spreekkaartjes en een boek uit. 

- Je leest om beurten de vraag voor. Begin bij vraag 1, dan 2 etc. 

- Geef iedereen de beurt om antwoord te geven op de vraag. 

- Zijn jullie het met elkaar eens? Waarom wel / niet, leg aan elkaar uit waarom je iets vindt. 

- Bij ieder thema wordt ook verwezen naar een passage uit het boek. Iemand uit het groepje leest 

deze passage hardop voor terwijl de rest van de groep aandachtig luistert. 

- Bekijk de kaartjes nogmaals, denk je er nu nog hetzelfde over?

YES, BABY
GAAT OVER:



3. Individuele verwerkingsopdracht bij Yes, baby 

Naam: _________________________ leeftijd: _______ 

Vragen bij het boek Yes, baby: Alles wat je wilt weten als je jong bent, maar waar niet echt over 

gepraat wordt. 

1. Bekijk de kaft. Op de voorkant staan zes totaal verschillende individuen afgebeeld. Wat is 

volgens jou de reden dat de schrijfsters daarvoor hebben gekozen? 

2. Op bladzijde 15 staat ‘Trap er niet in’. Waar moet je volgens de dames absoluut niet intrap-

pen? 

3. Kun je een voorbeeld noemen van 

een ‘schoonheidsproduct’ dat dus eigenlijk overbodig is en volgens jou direct van de markt 

kan worden gehaald? 

4. In het boek lees je persoonlijke verhalen en reacties van de schrijfsters, maar ook van an-

dere mensen die zijn geïnterviewd. Geef een voorbeeld van een reactie waarin je je herkende. 

Benoem de situatie en van wie de reactie was. Wat maakte dat het herkenbaar voor je was? 

5. Het boek is opgedeeld in verschillende thema’s: 

1. Over je lichaam (zweet, haar overal, borsten etc.) 

2. Over kleding 

3. Over ongesteld zijn 

4. Over seks 

Welk thema vond je het leukste om te lezen, en kun je uitleggen waarom? 

6. Heb je iets geleerd van het boek? Zo ja, kun je een voorbeeld geven van wat je van dit boek 

heb geleerd? 

7. Zoals je misschien op bladzijde 105 al las, waren de 

dames nog lang niet uitgeschreven, en komen er nog 

twee delen uit van dit boek. Is er nog een onderwerp of 

kwestie niet aan bod geweest waarover je meer zou willen 

weten? Wat moet volgens jou nog een plek krijgen in één 

van de volgende delen van hun serie? 

8. Zoek het boek Yes, baby op bij Bol.com en kijk bij de 

reviews. Schrijf zelf ook een korte review hieronder. Be-

gin met het aantal sterren dat je het boek geeft (1 t/m 5 

sterren) en geef daarna kort je mening over het boek. Als je 

iets goed vindt, benoem dan ook wat je er goed aan vond. 

Als je wilt, mag je natuurlijk ook echt de recensie op Bol.

com plaatsen. (Mag, hoef niet, zelf weten) 


