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Informatie voor de docent

Boek van de Maand

IJzerkop
Jean-Claude van Rijckeghem

Leesbaarheid: ***
IJzerkop is door de setting en de ontwikkelingen die de
personages doormaken een waardevol en boeiend verhaal
van ruim 350 pagina’s. Het zal leesgrage leerlingen met
interesse voor historische verhalen absoluut aanspreken.
De historische termen zijn misschien even wennen, maar de
humor van Stans motiveert om door te lezen. Het
vertelperspectief wisselt tussen Stans en haar broer Pier, ze
vertellen om en om wat ze hebben meegemaakt en hoe ze
zich voelen. Door de wisselingen in perspectief moet de
lezer steeds schakelen. Dit is iets wat leerlingen met meer
leeservaring vaak beter afgaat dan leerlingen die niet vaak
lezen.

Onderwerpen
Geschiedenis, oorlog, identiteit, diversiteit, familie,
vriendschap.

Over de auteur
Jean-Claude Van Rijckeghem is een Belgische auteur, scenarioschrijver en filmproducent. Hij
schreef meerdere historische verhalen, waaronder IJzerkop, Jonkvrouw en Galgenmeid. Zijn boeken
zijn populair en worden regelmatig bekroond. IJzerkop was onder andere een van de leestips van
de Jonge Jury en werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs.

Geschikte voorleesfragmenten
Lees deze fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten die je
hieronder vindt.

Eerste fragment:
Pagina 7-8, t/m ‘‘Reken op mij,’ zegt paus Pieter de Vrome.’

Luistervraag
Het verhaal wordt in dit fragment verteld door Stans. Wat voor indruk krijg je van haar?

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.
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- Bespreek de luistervraag: wat voor meisje is Stans volgens jou?
- Maakt dit fragment je nieuwsgierig naar meer? Waarom wel of niet?

Tweede set fragmenten:
Pagina 54-56, t/m ‘…en me aan mijn haren naar de zolder trok.’
Pagina 58 – 61 Vanaf ‘De gendarme leest een brief’ t/m ‘’Ik ken iemand die een Egyptische
talisman verkoopt.’’

Vooraf deel je het volgende met de klas:
Stans gaat met haar broer Pieter, voor wie Stans meerdere bijnamen heeft, zoals Pier en Spiering,
richting het Stadhuis. Daar komen op dat moment veel jonge mannen samen voor een bericht
van de keizer.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Is je beeld van Stans door deze fragmenten veranderd? Op welke manier?
En weet je ook hoe dat komt?

- Wat vind je van Stans’ broer?
- Kun je je voorstellen hoe het was om in 1808 te leven? Hoe zou jouw leven

eruitzien?

Derde fragment:
Pagina 83 – 85: vanaf ‘Een week later worden twee contracten opgesteld’.

Vooraf deel je het volgende met de klas:
Het bedrijf van Stans’ vader verkeert in slecht weer. De zakenman Lieven Goeminne biedt aan om
te helpen, ze zullen samen een compagnie starten. In ruil daarvoor hoeft hij geen geld te
ontvangen, maar wenst hij Stans als bruid. Stans ziet het helemaal niet zitten om met deze oude
man te trouwen. Hij ziet haar alleen maar als een wezen dat kan zorgen voor een zoon. Maar
Stans heeft niets te willen en dus wordt het aanbod van Lieven geaccepteerd.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Hoe kijk je tegen dit huwelijk aan?
- Wat zou jij doen als jij Stans was? En wat zou jij doen als je Pier zou zijn?

Vierde fragment:
Pagina pagina 102-107: vanaf ‘Twee uur later duw ik’ t/m ‘Binus draait zich om’.
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Vooraf deel je het volgende met de klas:
Stans is al een poosje met Lieven getrouwd. Velen zullen zeggen dat ze niets te klagen heeft,
maar ze is ontzettend ongelukkig. Als haar man op een nacht dronken is, grijpt ze haar kans. Ze
trekt de kleding van haar man aan om ervoor te zorgen dat ze niet herkend wordt en loopt weg.
Onderweg bedenkt ze een plan.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Het verhaal speelt zich af in 1808. Hoe denk je dat er gekeken wordt naar
vrouwen zoals Stans?

- Wat vind je van Binus? Zou jij hetzelfde hebben gedaan? Waarom?
- Hoe denk je dat het Stans afgaat in de oorlog? Waar ben je benieuwd naar?

Gratis lesmateriaal bij IJzerkop
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 IJzerkop
(klikbare link).

In dit lesmateriaal, dat bestaat uit vier opdrachten waar leerlingen uit kunnen kiezen, wordt
aandacht besteed aan verschillende interessante onderwerpen uit IJzerkop, zoals geschiedenis,
vorming van de eigen identiteit en afwijken van dat wat er van je verwacht wordt. Leerlingen
verplaatsen zich via de opdrachten in de personages, denken na hoe het moet zijn om in het
begin van de 19e eeuw te leven en gebruiken het verhaal van de hoofdpersoon om
leeftijdsgenoten te inspireren.

Het lesmateriaal is kant-en-klaar, je hoeft er zelf niets meer aan te doen.

Wil je meer weten over het boek? Bekijk dan de boekentip IJzerkop: een verhaal over worden wie je
wilt zijn (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-ijzerkop/
https://lezenslessen.nl/boekentips/ijzerkop-een-verhaal-over-worden-wie-je-wilt-zijn/
https://lezenslessen.nl/boekentips/ijzerkop-een-verhaal-over-worden-wie-je-wilt-zijn/

