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BOEKENWEEK
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Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-abdolah-hoogen-
kamp en bekijk het daar gesprek tussen Kader en Helena. Onderaan 
de pagina op Hebban vind je veel informatie over de schrijvers en hun 
boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Kader Abdolah vindt het bijzonder dat Helena 
Hoogenkamp liefdesbrieven aan zichzelf schrijft, 
en zichzelf complimenten kan geven. Kun jij jezelf 
complimenten geven?

•  Schrijf een (liefdes)brief aan jezelf.  
- Wat vind jij positief aan jezelf?  
- Is er iets wat je ooit hebt gedaan waar je trots op bent?  
- Wat vind je goede eigenschappen van jezelf?  
- Wat vind je het mooiste aan jezelf?  
- Leg goed uit waarom je iets vindt. 
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Kader en Helena hebben het over hoe belangrijk hun moeders zijn. 
Helena’s moeder is overleden. De moeder van Kader is al oud en herkent 
hem niet meer. Bespreek in tweetallen:

•  Hoe zijn jullie beïnvloed door je moeder? Moeders kunnen heel lief en 
ondersteunend zijn, maar ze kunnen ook moeilijk zijn. 

•  Wanneer ben jij blij met de steun van je moeder? 
•  Wanneer vind je je moeder een bemoeial of vervelend? 
•  Zijn moeders daarin anders dan vaders? En hoe is dat als je twee moeders hebt?  

Of geen moeder? 
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https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-abdolah-hoogenkamp
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Helena en Kader vragen aan elkaar of ze een gedicht of een stuk proza uit 
hun hoofd kunnen opzeggen. Ze denken erover na, en kunnen dat niet. Kader 
kan wel de teksten uit de Koran uit zijn hoofd opzeggen. Helena kent wel veel 
songteksten uit haar hoofd. 

•  Kennen jullie een gedicht uit je hoofd? 
•  Kennen jullie songteksten uit je hoofd? Zo ja, zeg de teksten dan voor elkaar op.  

Zo nee, zoek dan een songtekst op die je mooi vindt, en lees die hardop aan elkaar 
voor. 
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Helena vertelt dat haar vader over kleine gebeurtenissen altijd een goed 
verhaal kan vertellen. Kader komt ook uit een familie van verhalenvertellers. 

•  Kunnen jullie goed verhalen vertellen? 
•  Oefen in tweetallen. Neem een simpele gebeurtenis in gedachten die je de afgelopen 

tijd hebt meegemaakt. Het mag iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld dat je iets bent 
gaan kopen of dat je een rondje hebt gefietst. Bedenk kort hoe je je verhaal een 
beetje kunt aandikken en overdrijven. Je mag er dingen bij verzinnen die niet echt 
zijn gebeurd. Als je er allebei even over hebt nagedacht vertel je om de beurt elkaar 
je verhaal. Begin met de zin: ‘Weet je wat ik laatst heb meegemaakt? Ik ging... ‘en 
vertel dan door. Alles kan gebeuren, als je het maar serieus vertelt, alsof het allemaal 
echt is gebeurd. Geef elkaar na afloop een top en een tip. 
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Lessen 
Marte Jongbloed 

Redactie en productie 
CPNB

Kader vertelt dat hij jaloers is op de schrijver Kazuo Ishiguro. Hij zegt dat hij 
wilde dat hij het boek Klara en de zon zelf had geschreven. Bespreek in de klas:

•  Ben jij wel eens jaloers op iemand die iets heel goed kan? Of kun je je voorstellen dat 
je ooit heel erg jaloers zult zijn op iemand die iets heel goed kan (eigenlijk omdat jij 
het ook zo goed zou willen kunnen)? 
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