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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/nelleke-noordervliet-je-
zelf-te-serieus-nemen-leidt-alleen-tot-slechtere-boeken en bekijk daar 
het gesprek tussen Nelleke en Nina. Onderaan de pagina op Hebban 
vind je veel informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Nelleke Noordervliet en Nina Polak zijn allebei 
dol op theater. Nina kan zich best voorstellen dat 
er mensen zijn die niet zo van theater houden. 
Bespreek in kleine groepjes:

•  Wat vinden jullie van toneel?
•  Ga je wel eens met je gezin naar een voorstelling? 

Of ben je wel eens met school naar een voorstelling 
gegaan? Wat vond je daarvan? 
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Nelleke legt uit wat ‘subtekst’ is in het theater. Ze vertelt dat als zij opschrijft 
‘Wil je een kopje thee?’, de acteur moet laten merken wat het personage 
eigenlijk vindt van degene aan wie hij/zij dat vraagt. De toon waarop iemand 
iets zegt staat meestal niet in een toneeltekst, maar laat wel blijken wat 
iemand eigenlijk bedoelt. Dat noem je ‘subtekst’. 

•  Maak een rondje en zeg om de beurt tegen de persoon rechts van je: ‘Wil je een 
kopje thee?’. Iedereen zegt hetzelfde zinnetje steeds op een andere manier, met een 
andere emotie. 

•  Zeg de zin bijvoorbeeld alsof je praat tegen iemand die je haat. Of iemand waar je 
verliefd op bent. Of iemand waar je bang voor bent. Wat kunnen jullie nog meer 
verzinnen?

•  Hoe hoor je wat de ander precies bedoelt? 
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Nina en Nelleke hebben het over Nederlandse jongeren die niet meer zoveel 
lezen. Veel jongeren kunnen ook niet meer zo goed moeilijkere teksten lezen. 
Nelleke zegt dat bijna 25% van de jongeren niet meer goed genoeg kan 
lezen. Ze heeft het over de ‘ingebedde bijzin’ die voor veel lezers te moeilijk 
is. Weet je wat dat is? Zo niet, zoek het dan op. Bespreek in de klas:

•  Hoeveel lezen jullie? Lezen jullie nog wel eens voor je plezier, thuis in je vrije tijd, 
een boek?

•  Wat voor boeken kies je dan? Als je niet zo veel leest, waarom niet? Wat zou er 
moeten gebeuren zodat je meer gaat lezen? Zou je andere boeken willen? Zou je 
meer gaan lezen als je geen mobiele telefoon had?
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Nelleke zegt dat ze vindt dat veel mensen zichzelf heel erg serieus vinden. 
Nina vraagt of ze denkt dat dat de laatste jaren erger is dan vroeger. Nelleke 
denkt dat jongeren zichzelf tegenwoordig steeds moeten laten zien. Natuurlijk 
gaat dit vooral over social media. Ze moeten hun succes steeds laten zien, 
maar als iets mislukt, dan moeten ze dat ‘falen’ ook aan iedereen laten zien. 
Bespreek in de klas:

•  Denk je dat ze daar gelijk in hebben?
•  Welke social media gebruiken jullie?
•  Laat je jezelf echt zien op die social media, of pas je je berichten toch een beetje aan, 

omdat je wil dat anderen op een bepaalde manier naar je kijken? 
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Nelleke en Nina gebruiken allebei geen social media. Ze gebruiken hun 
telefoon dus waarschijnlijk alleen om te bellen, te lezen en misschien om 
spelletjes te spelen.

•  Houd jij met een app je schermtijd in de gaten? Zo ja, schrijf eens op hoeveel tijd 
jij per dag bezig bent met social media.

•  Schrijf in een paar mooie zinnen op wat je zou missen als je geen mobiele telefoon 
had (en geen social media had). 
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