
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Ontdek wat de diamant van Banjarmasin te vertellen heeft. 

Een diamant? Te vertellen heeft? Ja, de diamant van 

Banjarmasin vertelt zijn eigen verhaal in dit boek. Daarnaast 

neemt schrijver Arend van Dam je mee terug in de tijd. In 

verschillende verhalen ontdek je informatie over personen 

uit de geschiedenis waarvan Arend van Dam het verhaal op 

heeft geschreven. 

Ontdek het verhaal achter De kop van Jut, reis mee met de 

Mayflower of lees over het toernooi van ridder Jan. Denk 

mee met schilder Rembrandt van Rijn over hoe schilderijen 

net als woorden kunnen liegen en reis ver terug in de tijd 

naar Ama en Kes. 

'De tijd kan maar één ding: vooruitgaan. Hoe meer tijd er 

verstrijkt, hoe meer geschiedenis je cadeau krijgt.' 

  Bespreek de titel. Heeft iemand enige idee over welke diamant het gaat? Lees vervolgens de strip op 

de aller eerste pagina voor. Kunnen ze nu voorspellen wat er met de diamant gebeurd is? Lees als 

laatste het intro van de schrijver 'vroeger is overal' voor. Hieruit blijkt hoe de schrijver bij deze titel is 

gekomen. Bespreek het verhaal van de schrijver. Wat vind je hiervan? 

Leesvraag: Ga op zoek naar het idee, de gedachte achter jouw verhaal. Hoe bedacht de schrijver dit 

verhaal? Benader hiervoor eventueel de schrijver zelf. 

 Ken jij de Kop van Jut van de kermis? Wie is Jut eigenlijk? Lees 'Een verhaal uit de taal' en 'De kop van 

Jut' voor. 

Leesvraag: Is jouw hoofdpersoon een held of een slechterik? 

 Het verhaal 'De diamant van Banjarmasin' is geschreven alsof de diamant zijn verhaal kan vertellen. 

Leesvraag: Kies een voorwerp uit jouw boek en vertel vanuit dit voorwerp het  

verhaal achter dit voorwerp. 

 Hoe belangrijk is familie voor jou? Heb je familieleden die op een bepaalde  

manier geschiedenis hebben geschreven? Lees bladzijde 74/75 voor. Zijn  

de kinderen nu nieuwsgierig naar deze familie? Lees dan ook het  

verhaal 'Het toernooi van Ridder Jan' voor dat begint op bladzijde 76. 

Leesvraag: Welke rol speelt familie in jouw boek? 

 


