
INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

Kopieer een paar verhalen van Jip en Janneke met 
wat rolbevestigende 
elementen voor bij 

opdracht 5. 

LES 6 ANNEJET VAN DER ZIJL & JOHAN FRETZ

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-annejet-van-
der-zijl-en-johan-fretz-in-de-kleine-komedie en bekijk daar het gesprek tussen 
Annejet en Johan. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel informatie 
over de schrijvers en hun boeken. 

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Annejet van der Zijl en Johan Fretz hebben allebij een  
bijzondere band met Suriname. Bespreek in de klas:

•  Heeft iemand in de klas een bijzondere band met ander land  
dan waar diegene woont?

•  Heb je wel eens heimwee naar die plek?
•  Vertel aan elkaar naar welk land je nog een keer toe wil gaan en  

waarom. 
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Annejet en Johan bespreken wanneer ze zichzelf ‘schrijver’ 
durfden te noemen. Bespreek in tweetallen:

•  Kun je je voorstellen dat ze dat in het begin lastig vonden, omdat het 
misschien wat opschepperig klinkt?

•  Wanneer mag iemand zich schrijver noemen, denk je? 
Bijvoorbeeld: 

 Als je een paar keer per week in een stiekem dagboek schrijft (maar het 
aan niemand laat lezen). 

  Als je romantische liefdesgedichten schrijft voor je vriend of vriendin 
(en hij/zij is de enige die de gedichten leest).

  Als je een echt boek hebt geschreven en het zelf hebt uitgegeven en 
hebt uitgedeeld of verkocht aan vrienden en familie.
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https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-annejet-van-der-zijl-en-johan-fretz-in-de-kleine-komedie
https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-annejet-van-der-zijl-en-johan-fretz-in-de-kleine-komedie


Dit tweegesprek is opgenomen tijdens een lockdown in de coronacrisis. 
Annejet vertelt hoe haar ideale dag eruitziet. Ze zou graag weer willen 
eten in een restaurant, maar tijdens dit gesprek zijn alle restaurants 
dicht. Bespreek in tweetallen: 

•  Wat hebben jullie tijdens de lockdowns het meest gemist? 
•  Hoe ziet jullie ideale dag eruit? (Als er geen lockdown is.) 
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Annejet heeft een boek geschreven over het leven van Annie M.G. 
Schmidt. Bespreek in een klein groepje: 

•  Welke boeken van Annie M.G. Schmidt kennen jullie?
•  Wie is wel eens voorgelezen uit Jip en Janneke? 

Annejet vertelt dat er veel discussie was (en is) over Jip en Janneke, 
omdat men vond dat de verhalen te rolbevestigend waren. (Meisjes 
en vrouwen zorgen voor het huishouden. Jongens en mannen regelen 
dingen en gaan werken).

•  Wat vinden jullie daarvan? Moeten verhalen met wat ouderwetsere ideeën 
worden veranderd of verboden?

•  Of mogen ze er nog steeds zijn, omdat de verhalen om andere redenen 
leuk zijn voor kinderen (bijvoorbeeld omdat ze grappig zijn, of over leuke 
situaties gaan)? 
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Annejet en Johan hebben het over hun hoofdpersonages en vragen zich 
af met welk hoofdpersonage ze wel op een onbewoond eiland zouden 
willen zitten.

•  Schrijf in een paar mooie duidelijke zinnen op: met wie (bestaand persoon 
of een personage uit een boek of film) zou jij wel eens een tijdlang op een 
onbewoond eiland willen zitten? Waarom? 
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  Als je een echt boek hebt geschreven dat is uitgegeven bij een echte uitgeverij 
(maar je zit daarnaast nog op school of je hebt een baan, omdat je er nog niet 
genoeg mee verdient.)

  Als je meerdere boeken hebt geschreven die zijn uitgegeven bij een echte 
uitgeverij (en je hebt je baan opgegeven, want je schrijft elke dag en verdient 
er ook genoeg geld mee.) 
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Bekijk hieronder de voorkanten van de boeken van Annejet van der 
Zijl en Johan Fretz. Je kan meer boeken en informatie vinden op de 
Hebban-pagina. Welke vind je het mooist en waarom? Vraag aan twee 
andere mensen in je klas welke voorkant zij het mooiste vinden.
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