
LES 7 TIM KRABBÉ & RAOUL DE JONG 

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-tim-krabbe-
raoul-de-jong en bekijk daar het gesprek tussen Tim en Raoul. Onderaan de 
pagina op Hebban vind je veel informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Tim Krabbé is vooral bekend van zijn bestseller Het gouden ei.  
Het boek is populair bij middelbare scholieren.  
Bespreek in de klas:

• Wie van jullie heeft het boek gelezen?
•  En wie heeft de film gezien?
•  Als jullie het boek of de film kennen, bespreek dan wat jullie 

ervan vonden. 
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Tim is bevriend met Ferdi E., de moordenaar van de broer  
van Albert Heijn. Werk in tweetallen:

• Zoek op internet: Wie was Ferdi E. en wat heeft hij gedaan?
• Bespreek: Zou jij bevriend kunnen zijn met een moordenaar?  

En als je bevriend zou zijn met een moordenaar, hoe zou dat dan zijn? 
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

In dit tweegesprek worden een paar lastige woorden 
gebruikt. Bespreek van 

tevoren de volgende 
moeilijke woorden:

SPIRITUEEL MOOISCHRIJVERIJ 
VERWIJZINGEN 

OBSERVATOR 
GANGMAKER

Raoul en Tim lezen allebei graag reisboeken. Ze bespreken dat een 
reisboek pas interessant is als het reizen ook iets met de hoofdpersonen 
doet. Raoul vindt dat het reizen hem altijd beïnvloedt en verandert. Hij 
heeft zelf een boek geschreven over een wandeltocht naar Marseille. 

Schrijf op in een paar mooie zinnen: wat was de mooiste of interessantste reis 
die je ooit hebt gemaakt? Misschien ben je ooit naar een heel ver land gegaan. 
Maar misschien heb je goede herinneringen aan een reisje in eigen land. 
Misschien heb je in Nederland een vakantiepark of een mooie stad bezocht? 
Wat zijn je mooiste herinneringen aan die reis?
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Je hebt nu door dit gesprekje Tim Krabbé en Raoul de Jong een beetje 
leren kennen. 

• Ben je nieuwsgierig geworden naar hun boeken?  
• Van wie zou je wel een keer iets willen lezen?
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Tim Krabbé is een schaker en heeft wel drie keer een boek van 
Vladimir Nabokov over schaken gelezen (The Luzhin Defense).  
De laatste tijd is schaken weer helemaal ‘in’.  Dat komt onder andere 
door de Netflix-serie the Queen’s Gambit. Bespreek in de klas:

• Zijn er leerlingen in de klas die schaken?
• Wie van jullie heeft op de basisschool leren schaken?
• Zijn er leerlingen die de serie hebben gezien en daarna zijn gaan schaken?
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Vormgeving 
Thomas Taris   
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Marte Jongbloed 

Redactie en productie 
CPNB

Raoul vertelt over belangrijke schrijvers die hem persoonlijk hebben 
beïnvloed. Zijn literaire ouders. Hij noemt een aantal schrijvers die hij 
bewondert. 

• Ken je de schrijvers die Raoul noemt? Zoek de schrijvers op die hij 
noemt, zou jij werken willen lezen van deze schrijvers? Wat spreekt je 
daarin aan en wat juist niet? Zoals James Baldwin en Anton de Kom? 
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