
LES 8 KEES VAN KOOTEN & MARIEKE LUCAS RIJNEVELD 

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-kees-van- 
kooten-marieke-lucas-rijneveld en bekijk daar het gesprek tussen Kees  
en Marieke Lucas. Onderaan de pagina op Hebban vind je 
veel informatie over de schrijvers en hun boeken. 

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Kees van Kooten geeft Marieke Lucas Rijneveld een anagram 
van zijn naam als cadeau.

Zoek in tweetallen op wat een anagram is. Maak vervolgens een 
anagram van elkaars naam. Deel ze daarna met de rest van de klas.
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Kees vertelt over zijn boezemvriendschap met Wim de Bie. 
Hij vertelt dat ze enorm met elkaar moesten lachen, ook al 
voordat ze als Van Kooten & De Bie bekend werden. Geef in 
een paar mooie zinnen antwoord op de volgende vragen:

• Heb jij een beste (of heel goede) vriend of vriendin? 
• Waarin heb je elkaar gevonden? 
• Kun je net als Van Kooten & De Bie enorm lachen samen?  
 Of praat je juist serieus met elkaar? Of ga je samen graag uit of op pad? 
• Wat vind jij belangrijk in vriendschap? 
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INLEIDING EN 
VOORBEREIDING
Laat van tevoren twee  

of drie filmpjes zien van 
Van Kooten & De Bie  

via het officiële  
Koot & Bie-kanaal

Kees van Kooten heeft 
het over Franse chansons. 

Laat een stukje zien 
van de serie over Franse chansons van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. 

Lees met de leerlingen 
het volgende artikel over Marieke Lucas Rijneveld

Marieke Lucas vertelt dat hij graag ooit over de watersnoodramp van 
1953 wil schrijven, ook omdat hij weet dat mensen in Zeeland nog steeds 
bang zijn voor het water. Bespreek in een klein groepje:

• Kunnen jullie je voorstellen dat mensen bang zijn voor het water?
• Zoek op https://overstroomik.nl hoe hoog het water zou komen als er bij jullie 

in de buurt een overstroming komt. Wat zou je dan moeten doen? Hoe kun je 
jezelf en elkaar redden? 
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https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-kees-van-kooten-marieke-lucas-rijneveld
https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-kees-van-kooten-marieke-lucas-rijneveld
https://www.youtube.com/channel/UC2lIfWupajuASG4DZxlDHbw
https://www.youtube.com/channel/UC2lIfWupajuASG4DZxlDHbw
https://www.ad.nl/show/schrijver-marieke-lucas-rijneveld-verandert-voornaamwoorden-in-hij-en-hem~a9ee31d28/
https://www.ad.nl/show/schrijver-marieke-lucas-rijneveld-verandert-voornaamwoorden-in-hij-en-hem~a9ee31d28/
https://overstroomik.nl/


Kees denkt terug aan de vakanties uit zijn jeugd. Hij ging met zijn 
ouders naar Frankrijk en maakte kennis met het Franse chanson. 
Hij praat over Charles Aznavour. Wist je dat Rob Kemps (van 
Snollebollekes) ook gek is op chansons? 

• Zoek een lied op van Charles Aznavour en luister ernaar.  
• Wat vind je ervan?
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Kees vertelt dat hij bang is dat zijn vrouw dood zal gaan. Hij weet ook 
niet of hij daar over zou willen en kunnen schrijven. Misschien zou hij 
er een gedicht over schrijven, meer niet. Beschrijf in een paar mooie 
zinnen: 

• Zijn er dingen waar jij bang voor bent? 
• Wat hoop je dat nooit zal gebeuren? 
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Met dank aanColofon

Vormgeving 
Thomas Taris   

Lessen 
Marte Jongbloed 

Redactie en productie 
CPNB

Kees en Marieke Lucas praten over de liefde voor dieren. Ze praten over 
huisdieren, maar ook over dansende koeien. Ze beschrijven hoe vrolijk 
mensen worden van dieren en hoe ze zelf praten met dieren. Bespreek 
in een klein groepje: 

• Wat zijn jullie lievelingsdieren? 
• Hebben jullie huisdieren? 
• Praten jullie ook wel eens tegen dieren? 
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