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Informatie voor de docent

Boek van de Maand
De reis van Syntax
Bosselman
Arend van Dam

Leesniveau: */**
De reis van Syntax Bosselman is heel toegankelijk
geschreven en is geschikt voor lezers vanaf ca. 10 jaar. In dit
boek komen drie verhaallijnen samen. Deze verhaallijnen
wisselen elkaar af. Je kunt het boek op verschillende
manieren lezen. De eerst manier is zoals het boek is
samengesteld, van voor naar achter, waarbij de verhaallijnen
elkaar afwisselen. Daarnaast kun je ook alle delen van een
verhaallijn achter elkaar lezen. Voor een minder ervaren
lezer kan het mogelijk een beetje zoeken zijn naar de
prettigste manier om dit verhaal te lezen of om te schakelen
tussen het wisselende perspectief.

Onderwerpen
Slavernijverleden, geschiedenis, diversiteit, reisverhalen,
non-fictie.

Opmerking voordat je met dit boek aan de slag gaat
Leerlingen (en docenten) uit verschillende culturen en met diverse achtergronden zullen dit boek
lezen. Sommige lezers hebben door hun eigen achtergrond meer kennis over dit onderwerp.
Houd hier rekening mee als je met elkaar over dit boek praat. Luister naar elkaar en geef lezers
die meer kennis hebben over dit onderwerp de ruimte om, als ze dit willen, hierover te vertellen,
zodat we van elkaar kunnen leren.

Over de auteur
Arend van Dam dacht vroeger dat hij net als zijn vader vrachtwagenchauffeur zou worden. Dat
lijkt iets heel anders dan schrijver, maar volgens Van Dam is die stap helemaal niet zo groot. Als
schrijver doet hij namelijk precies hetzelfde: de wereld ontdekken. Hij reist door zijn verhalen de
hele wereld over en reist daarnaast ook nog door de tijd, omdat hij vaak over geschiedenis
schrijft. Voor De reis van Syntax Bosselman ontving hij meerdere prijzen, waaronder in 2018 de
Archeon Thea Beckmanprijs voor het beste historische boek.

Geschikt voorleesfragment
Dit boek wordt regelmatig naar aanleiding van feedback bijgewerkt. Dit kan ervoor zorgen dat de
paginanummers niet meer overeenkomen. De druk die voor dit document is gebruikt is de
Tweede druk. Wijken de paginanummers af? Ga dan op zoek naar het hoofdstuk in de
inhoudsopgave.

Lees deze twee fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten
die je hieronder vindt.
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Eerste fragment: pagina 41: 1883. Aankomst in Amsterdam
In dit fragment lees je hoe de gasten uit Suriname aankomen in Amsterdam, wat ze ervaren en
waar ze van opkijken.

Vertel voordat je gaat voorlezen het volgende
Syntax reist samen met een aantal landgenoten in 1883 vanuit Suriname naar Nederland. Hij is
uitgenodigd om deel te nemen aan de Wereldtentoonstelling. Hun is verteld dat ze daar als
eregasten aanwezig zullen zijn en worden ontvangen door de koning.

Luistervraag
Wat valt je het meest op in dit fragment? Wat vind je vreemd? Waar kijk je van op?

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.

- Wat gebeurt er volgens jou in dit fragment?
- Hoe was het volgens jou voor Syntax en zijn landgenoten om aan te komen

in Amsterdam en het tentoonstellingsterrein?
- Kun je je voorstellen dat zoiets hier in de huidige tijd gebeurt? Waar komt

dat door?

Tweede fragment: pagina 107 1883. Jacqueline leest de kranten
Lees dit fragment zelf vooraf en bepaal hierbij zelf of je dit in jouw klas kunt bespreken. Het kan
voor belangrijke inzichten zorgen, maar je zult een veilige omgeving moeten creëren voor dit
gesprek over hoe er in het verleden naar zwarte mensen gekeken werd. Dit heeft helaas nog
steeds overeenkomsten met de manier waarop een deel van de witte mensen tegenwoordig naar
mensen van kleur kijken en verdient daarom een zorgvuldige aanpak.

In dit fragment wordt de tent waarin de Surinamers laten zien hoe zij leven goed bezocht voor
bezoekers van de tentoonstelling. Doordat Kodjo een krant vindt en zichzelf hierin ziet staan
raken de Surinamers nieuwsgierig naar wat er over hen geschreven wordt.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Hoe moet het voor de Surinamers zijn geweest om te horen wat er in het
krantenartikel staat?

- Wat zou jij tegen Jacqueline willen zeggen nadat ze heeft gezegd dat ze zich
schaamt?

- Het verhaal speelt zich af in 1883. Wat is er inmiddels veranderd? En zie je
nog overeenkomsten tussen toen en nu waar Syntax en zijn landgenoten
moeite mee zou hebben? Wat zou er volgens jou moeten veranderen?
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Derde fragment: pagina 36-40: Een vraag aan professor Gloria Wekker

Tot slot kun je ervoor kiezen om dit hoofdstuk voor te lezen waarin de schrijver zijn zoektocht
deelt die hij tijdens het schrijven van dit boek ervaarde. Een van de dingen waar hij tegenaan liep
was het taalgebruik. Verandering van betekenissen in de taal is een interessant onderwerp om
over te praten. Kun je kwetsend taalgebruik hanteren als je over de geschiedenis schrijft?

- Wat vind jij over deze kwestie? Kan de auteur termen uit het verleden
gebruiken die nu kwetsend kunnen zijn? Of moet hij deze aanpassen? En
waarom?

Lesmateriaal bij De reis van Syntax Bosselman
Wil je leerlingen na het lezen van dit boek aan de slag laten gaan met opdrachten die hun
leeservaring verdiepen? Kijk dan op Lezenslessen.nl. Hier vind je gratis lesmateriaal bij De reis
van Syntax Bosselman (klikbare link).

Het lesmateriaal is kant-en-klaar en bestaat uit vijf opdrachten waar leerlingen uit kunnen kiezen.

Wil je meer weten over het boek? Bekijk dan de boekentip Waardevolle inzichten in De reis van
Syntax Bosselman (klikbare link) op Lezenslessen.nl.

Lesmateriaal 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/product/lesmateriaal-bij-de-reis-van-syntax-bosselman/
https://lezenslessen.nl/product/lesmateriaal-bij-de-reis-van-syntax-bosselman/
https://lezenslessen.nl/boekentips/waardevolle-inzichten-in-de-reis-van-syntax-bosselman/
https://lezenslessen.nl/boekentips/waardevolle-inzichten-in-de-reis-van-syntax-bosselman/

