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Boek van de Maand

De voorlezer van
de sultan
Inez van Loon

Leesbaarheid: **
Vanaf het begin is er een spanning voelbaar die ervoor zorgt
dat je door wilt lezen, je zit direct helemaal in het verhaal.
Het is zeer geschikt voor leerlingen die interesse hebben in
historische verhalen. Doordat in dit verhaal zeer rijke taal
gebruikt wordt, kan het voor minder ervaren lezers of
leerlingen met een beperkte woordenschat wel wat
uitdagend zijn.

Onderwerpen
Geschiedenis, vriendschap, intriges.

Over de auteur
Inez van Loon begon met het schrijven van boeken over skateboarders die zijn verschenen in de
serie Skatewise. Tegenwoordig schrijft ze historische jeugdboeken die zijn gebaseerd op ware
gebeurtenissen. Het zijn verhalen die gaan over vergeten of onbekende stukken geschiedenis,
zoals over de Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in Mijn zusje of over kinderarbeid in rond 1900
in Mathilde, ik kom je halen.

Geschikte voorleesfragmenten
Lees deze fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten die je
hieronder vindt.

Eerste fragment: Hoofdstuk 4. Het meest geheime deel van het paleis. Pagina 31-37.

Luistervraag:
In welk jaar denk je dat dit verhaal zich afspeelt?

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen
Bespreek deze punten met je leerlingen of laat ze deze punten voor zichzelf uitwerken en hierna
in groepjes bespreken.
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- Bespreek de luistervraag. Noteer de genoemde jaartallen eventueel op het
bord en vraag waar de leerlingen hun antwoord op baseren.
(Het juiste jaartal is 1902).

- Wat valt jou het meest op in dit fragment?
- Lilit en Bilal worden verkocht en zijn daarna eigendom van de sultan.

Wat voor leven zullen Lilit en Bilal volgens jou tegemoet gaan?

Tweede fragment: Hoofdstuk 5: Als een vogeltje in een gouden kooi. Pagina 38 – 46.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen.

- Lilit moet er, in tegenstelling tot veel andere meisjes, niet aan denken om
uitgekozen te worden als favoriet van de sultan. Aan welke kant sta jij? Zou
jij net als Lilit als slaaf willen blijven werken of zou je gekozen willen worden
als favoriet van de sultan, zodat je kans op een luxer leven groter wordt?
Kun je uitleggen waarom je hiervoor kiest?

- Hoe vind je dat er voor de meisjes in de harem wordt gezorgd?
- Waardoor komt het dat alle meisjes elkaar als vijand zien? Vind je dat

terecht? Leg uit waarom je dat vindt.
- Verwacht je dat het Lilit lukt om ver uit de buurt van de sultan te blijven?

Boekentip

Over Lezenslessen
Lezenslessen inspireert en ondersteunt onderbouwdocenten Nederlands bij het
leesonderwijs. Op Lezenslessen.nl vind je lesmateriaal bij specifieke boeken, lespakketten,
boekentips, praktische handvatten en ontdek je meer over het nut en de opbrengsten van
goed leesonderwijs. Kortom: alles om het leesplezier en de leesmotivatie van jouw
leerlingen te verhogen.

https://lezenslessen.nl/boekentips/intriges-en-verraad-in-de-voorlezer-van-de-sultan/

