
CONCEPTUEEL 
NARRATIEF 

VOOROORDEEL

INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

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

tevoren met de leerlingen 
de volgende woorden:

LES 5 TOMMY WIERINGA & NIÑA WEIJERS

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-tommy- 
wieringa-en-nina-weijers-in-de-kleine-komedie en bekijk daar het gesprek  
tussen Tommy en Niña. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel  
informatie over de schrijvers en hun boeken. 

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Tommy Wieringa vraagt aan Niña Weijers welk 
personage uit haar boeken haar lievelingspersonage is.

Denk eens terug aan de boeken die je ooit zelf hebt gelezen 
of boeken die aan je zijn voorgelezen. 

•  Welk personage uit een van die boeken zou je in het echt 
willen ontmoeten? 

•  Waarom? Schrijf op in een paar zinnen.
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Niña vraagt aan Tommy welke bestaande persoon hij  
nog eens wil ontmoeten. 

•  Wie zou je ooit echt willen ontmoeten, omdat je die interessant 
vindt? (Een beroemd persoon of misschien iemand die helemaal 
niet zo beroemd is, maar over wie je wel eens iets hebt gelezen of 
gehoord).

•  Bespreek het in tweetallen. Bedenk voor die persoon twee vragen. 
Schrijf de personen en de vragen op. Ga daarna bij een ander 
groepje zitten en bespreek elkaars interessante personen en vragen. 
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https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-tommy-wieringa-en-nina-weijers-in-de-kleine-komedie
https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-tommy-wieringa-en-nina-weijers-in-de-kleine-komedie


Niña vertelt dat veel mensen door de titel van haar laatste boek 
denken dat ze heel serieus schrijft, terwijl ze eigenlijk een liefdesroman 
heeft geschreven. Ze heeft last van dat vooroordeel. Tommy zegt dat 
veel mensen denken dat hij arrogant is. Dat is ook een vooroordeel. 
Bespreek in groepjes van drie:

•  Hebben mensen wel eens een vooroordeel over jou? Wat denken ze dan, wat 
eigenlijk niet waar is? Waarom denken ze dat, denk je? 

•  Heb jij wel eens een vooroordeel over iemand? Hoe komt dat? Hoe zou je 
daar iets aan kunnen veranderen?
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Tommy en Niña vragen aan elkaar waar ze 20 jaar geleden waren. 
Vraag met de klas aan alle docenten van wie jullie vandaag en morgen 
les krijgen of zij nog weten waar ze 15 of 20 jaar geleden waren en wat 
ze toen deden. Studeerden ze nog? Of waren ze net zo oud als jullie nu? 
Wat waren dan hun hobby’s of hun (bij)baantjes? 

•  Schrijf de antwoorden op. Welke docent heeft een verhaal waar je wel meer 
over wil weten?
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Niña en Tommy bespreken hoe belangrijk het is dat het begin van een 
boek je meteen pakt.

•  Scrol op de Hebban-pagina naar beneden. Kies één boek van Tommy 
Wieringa en één boek van Niña Weijers. Klik op het boek en lees van alle-
bei die boeken de eerste bladzijde.  
•  Bespreek daarna in een klein groepje: in welk boek zou je het liefst willen 
doorlezen? Waarom? 
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