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

tevoren met de leerlingen 
de volgende woorden:

LES 3 ANNA ENQUIST & KARIN AMATMOEKRIM

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-anna-enquist- 
en-karin-amatmoekrim-in-de-kleine-komedie en bekijk daar het gesprek tussen 
Anna en Karin. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie over de 
schrijvers en hun boeken.
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HET VOORWOORD

Karin Amatmoekrim heeft voor een goed doel een Suske 
en Wiske geschreven. Dat vond ze heel erg leuk om te 
doen. Het schrijven van een stripverhaal is heel anders 
dan het schrijven van een boek, vertelt ze. Dat komt 
doordat de tekeningen ook een deel van het verhaal 
vertellen. De schrijver en de tekenaar moeten goed 
samenwerken. 

•  Jullie gaan in tweetallen zelf een stripverhaaltje maken.  
De één tekent (dat hoeft niet per se heel erg mooi te zijn, 
hoor. Schetsen of het tekenen van harkpoppetjes is prima). 
De ander verzint de tekst. Jullie stripverhaal bestaat uit 
minimaal 3 en maximaal 10 plaatjes. Het verhaaltje mag 
simpel zijn. (Bijvoorbeeld: Een ruzie tussen twee zussen.  
Een groep vrienden die verdwaald is in een bos. Een 
bankoverval. Een gemaskerd bal. Of iets heel anders!)
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Anna en Karin vinden het heel fijn om in hun eentje aan  
een boek te werken. Schrijf in een paar mooie zinnen op: 

•  Vind jij het soms fijn om alleen te zijn of vind je dat nooit prettig? 
•  Waarom wel/niet? 
•  Anna en Karin schrijven graag in hun eentje. Zijn er dingen die jij graag 

doet als je alleen bent? Misschien luister je graag muziek. Of misschien 
teken je graag, of schrijf je ook verhalen?
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Karin vertelt dat ze in de lessen Nederlands veel heeft geleerd over literatuur 
en poëzie. Ze ziet dat de lessen Nederlands van haar eigen kind nu vooral over 
grammatica gaan. Denk eens na over de lessen Nederlands die je dit jaar en 
vorig jaar hebt gehad. 

•  Besteden jullie vooral aandacht aan grammatica en spelling, of krijgen  
jullie ook wel les over literatuur? 

•  Welke lessen vind je het leukst en welke vind je minder leuk? Waarom?
•  Schrijf op een briefje een top en een tip voor je leraar Nederlands. (Bijvoorbeeld een 

complimentje over een leuke les, en een idee voor een volgende les. Misschien wil je 
zelf een verhaal schrijven in de les. Of meer leren over rapteksten. Of iets heel anders!)
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Anna en Karin moeten aan elkaar vertellen wat ze in elkaar waarderen. Dat is 
moeilijk, want ze kennen elkaar helemaal niet zo goed. Toch weten ze elkaar 
wel een paar complimenten te geven.

•  Bespreek: Wat vinden ze van elkaar? 
•  Kies twee leerlingen in de klas die je niet zo heel goed kent (dus kies niet je beste 

vriend of vriendin). Schrijf over allebei die leerlingen iets op wat je in ze waardeert. 
Dat kan iets heel kleins zijn! (Je kunt bijvoorbeeld waarderen dat iemand je altijd 
begroet. Of je kunt iemand waarderen omdat diegene vaak grapjes maakt in de klas.) 
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Kijk naar de voorkanten van de boeken van Anna Enquist en Karin 
Amatmoekrim onderaan de Hebban-pagina. Kies welke voorkant je het 
mooist vindt of welke je het meeste aanspreekt. Klik verder en lees de korte 
inhoud van het boek. Zou je het boek willen lezen?
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Anna en Karin hebben het over beroemde boeken die ze nooit hebben 
gelezen. Bespreek in een klein groepje van 3 of 4 leerlingen:

•  Zijn er beroemde boeken waarvan jullie vinden dat je ze ooit moet lezen? 
•  Zijn er beroemde films die jullie nog niet hebben gezien, maar nog wel graag  

willen zien? 
•  Schrijf de titels van de boeken en films die jullie in je groepje noemen op een 

briefje. Vergelijk daarna jullie lijstje met de lijstjes van de andere groepjes. 
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