
INLEIDING EN 
VOORBEREIDING
Bespreek van tevoren 

wat ‘maatschappelijke 
betrokkenheid’ en 

‘universele thema’s’ zijn. 
Bespreek de betekenis van de term ‘antropoceen’. 

LES 20 JAN TERLOUW & ROXANE VAN IPEREN

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar: https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-terlouw-van-iperen 
en bekijk het daar gesprek tussen Jan en Roxane. Onderaan de pagina 
op Hebban vind je veel informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Roxane van Iperen vertelt dat Jan Terlouw voor haar een 
‘jeugdheld’ is, en dat haar eigen kinderen hem eigenlijk 
ook zo zien. Veel boeken van Jan Terlouw werden vroeger 
door kinderen op de basisschool gelezen, maar nu nog 
steeds! Veel mensen zien hem als een soort jeugdheld. 
Bespreek in de klas:

•  Zijn er boeken van Jan Terlouw die je je kunt herinneren 
van vroeger? Misschien heb je ze zelf gelezen, of zijn ze 
voorgelezen in de klas? Wat kun je je over die boeken 
herinneren?

•  Waarom is Jan Terlouw, denken jullie, voor veel mensen  
een jeugdheld?
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Roxane en Jan hebben het over de vraag: ‘Wat doe jij als het erop aan 
komt?’ Die vraag behandelt ze in een Boekenweekessay. Jan was 13 toen 
de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hij heeft de oorlog bewust meegemaakt. 
Hij heeft gezien hoe moeilijk het was om keuzes te maken in de oorlog. Er is 
nu een oorlog in Oekraïne waarin mensen moeilijke keuzes moeten maken. 
Bespreek in de klas:

•  Wat betekent ‘dapper zijn’ in een oorlogssituatie?
•  Zou jij bijvoorbeeld durven op te komen voor een groep mensen die wordt 

gediscrimineerd?
•  Durf jij op te komen voor iemand die door anderen op school wordt gepest?
•  Waarom is dat soms moeilijk? 
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https://www.hebban.nl/artikelen/komedie-terlouw-van-iperen


Jan en Roxane hebben het erover dat mensen eigenlijk heel egoïstisch 
zijn. Mensen zijn uit op macht. Maar, hoewel de mensen hetzelfde blijven, 
beïnvloedt de samenleving toch de moraal van mensen. Jan geeft een paar 
voorbeelden. Zo martelt de overheid verdachten niet meer. Slavernij is niet 
meer toegestaan, etc. Bespreek in tweetallen: 

•  Op welke andere manieren denken jullie dat de samenleving is verbeterd?  
Verzin samen een paar voorbeelden

•  Wat zou nog beter kunnen worden en waarom? Leg goed uit. 
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Jan zegt dat de klimaatverandering enorm veel gevolgen zal hebben voor de 
volgende generatie (voor onze kinderen, zegt hij). Hij denkt dat mensen niet 
echt begrijpen wat er aan de hand is, anders zouden ze er meer tegen doen. 
Schrijf in tweetallen in een paar mooie zinnen:

•  Denken jullie veel na over klimaatverandering?
•  Denken jullie dat de volwassenen (of de generatie daarvoor) verkeerde keuzes hebben 

gemaakt voor het klimaat? Wat hadden ze misschien anders moeten doen? 
•  Doen jullie dingen om de natuur en het klimaat te helpen? Wat bijvoorbeeld?
•  Wat zouden jullie nog meer kunnen doen? Leg goed uit wat je vindt.
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Jan vindt het heel erg belangrijk dat schrijvers over ‘universele thema’s’ 
schrijven en niet alleen over zichzelf. Hij legt dat verder niet helemaal uit. 
Bespreek in kleine groepjes: 

•  Waarom vindt hij dat belangrijk, denk je? 
•  Wat voor soort thema’s bedoelt hij dan, denken jullie?
•  Welke thema’s vinden jullie belangrijk om over te lezen? 
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