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Heartstopper

In het kort

Tijdens het vorige schooljaar is Charlie gedwongen om uit de kast te komen. Hij is toen erg

gepest. Nu zit hij in de vierde klas en gaat het beter. Af en toe rommelt hij met Ben in de

bibliotheek, maar die lijkt niet echt om hem te geven. In zijn nieuwe gemengde klas komt

Charlie naast Nick te zitten, een populaire rugbyspeler uit de vijfde. Tot zijn verbazing worden

ze al snel vrienden. Tijdens de vakantie zien ze elkaar bijna elke dag. Ze spelen met Nicks

hond, gamen en maken samen huiswerk. Charlie wordt steeds verliefder op Nick, maar denkt

dat hij hetero is. Nick gaat steeds meer worstelen met zijn gevoelens voor Charlie. Zou hij

homo zijn? Tijdens een verjaardagsfeest van een van Nicks vrienden zoenen ze voor het

eerst. Maar als een van Nicks vrienden hem roept, gaat Nick ervandoor. Charlie blijft alleen

achter.

Om over na te denken

1. Charlie is erg gepest toen hij uit de kast kwam. Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand

werd gepest vanwege zijn of haar geaardheid? Wat deed jij toen?

2. Nick weet niet dat hij homo is. Zijn er momenten in het verhaal waardoor je dacht dat

hij dat wel is?

3. De teamgenoten van Nick zijn erg verbaasd dat Charlie zo goed kan sporten, omdat hij

homo is. Wat vind je hiervan?

4. Ben doet net alsof hij Charlie leuk vindt en heeft intussen iets met een meisje. Wat vind

je van zijn gedrag? Denk je dat hij homo is, of niet?

Personages

Charlie

14 jaar

Verlegen

Kan goed drummen en is goed in sport



Charlie is vrij klein en iel en heeft een warrige bos zwart haar. Hij heeft niet veel vrienden,

omdat hij het vorige schooljaar erg gepest werd. Hij is dan ook verbaasd dat de populaire

Nick bevriend met hem wil zijn. Hij wordt al snel verliefd op Nick, maar is ervan overtuigd dat

Nick hetero is. Charlie is verlegen en bescheiden. Toch is hij heel goed in veel dingen: gamen,

sporten, drummen, wiskunde. Charlie weet niet goed wat hij moet doen als Ben hem

lastigvalt. Maar uiteindelijk komt hij voor zichzelf op als Ben hem opnieuw wil aanraken.

Nick

16 jaar

Rugbyspeler

Extravert

Nick is sterk en groot. Hij heeft blond haar en is een populaire rugbyspeler. Hij heeft veel

vrienden, maar kan het eigenlijk niet zo goed met hen vinden. Hij voelt zich bij Charlie veel

meer op zijn gemak. Daardoor raakt hij in de war over zijn gevoelens voor Charlie en zoekt hij

op internet naar allerlei informatie over hoe je kunt weten of je homo bent. Hij is heel lief

voor Charlie en zegt dat hij trots op hem is, als Charlie tegen Ben is uitgevallen. Tijdens het

feest van Harry Greene, neemt Nick Charlie mee naar een rustig plekje, waar ze zoenen. Maar

als zijn vrienden hem roepen, wil Nick niet dat zij Charlie en hem samen zien, dus gaat hij

ervandoor.

Thema's en motieven

Homoseksualiteit en verliefdheid

Charlie is het afgelopen schooljaar gedwongen uit de kast gekomen. Nick gaat zich tijdens het

verhaal steeds meer afvragen of hij homoseksueel is. Nadat ze in de vakantie elke dag samen

hebben doorgebracht, zoekt Nick op internet naar informatie over homoseksualiteit en vult

hij allerlei testjes in. Tijdens het feest van Harry Greene zoenen ze voor het eerst. Nick is

hierdoor erg in de war.

Pesten

Charlie is het afgelopen jaar veel gepest toen hij uit de kast moest komen. Het is nu wel

minder geworden, maar niet al zijn klasgenoten accepteren nog volledig dat hij

homoseksueel is. Ben maakt misbruik van hem. Of hij zelf homo is en dit niet durft toe te

geven of dat hij enkel ervaring met een jongen op wil doen, wordt in dit verhaal niet duidelijk.

Maar wat Ben doet is een vorm van pesten.

Vooroordelen

In het verhaal komen veel vooroordelen voor. Charlie maakt zich er zelf ook schuldig aan:

Nick kan nooit homo zijn, hij is een stoere rugbyspeler. De teamgenoten van Nick verwachten

dat Charlie niet kan rugbyen omdat hij homo is en ook zij denken niet dat Nick homo kan zijn.

Hun coach mevrouw Singh spreekt ze daarop aan: ‘Je seksuele geaardheid heeft niets met je

uiterlijk te maken. (…) het is niet erg netjes om over iemands seksualiteit te roddelen’ (p. 204).



In de media

‘Het is onmogelijk om niet van Charlie en Nick te gaan houden tijdens het lezen. (…) Eigenlijk

is Heartstopper bijna vergelijkbaar met een �lm.’

Evy de Brabander, Chicklit.nl, 14 september 2021.

Weetjes over het boek

Het is het eerste deel van een serie

Begonnen als online strip (webcomic)

Er zijn wereldwijd al een kwartmiljoen exemplaren van dit boek verkocht

Er wordt een Net�ix-serie van gemaakt

https://www.chicklit.nl/boekrecensies/173198/heartstopper-alice-oseman

