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titelinformatie 

• Erna Sassen 

• EEN INDIAAN ALS JIJ EN IK 

• ISBN 9789025873950 

• Kerntitel Kinderboekenweek 2018 

 

thema’s 

• vriendschap 

• school 

• familie 

• Indianen/Maya’s 

• vluchtelingen 

• weglopen 

  

typering 

• Opvallend mooi, beeldend, gevoelig, actueel èn informatief boek met sterke vormgeving. 

• Heel geschikt voor beelddenkers en hoogsensitieve leerlingen, maar door de korte zinnen ook al 

geschikt voor sterke lezers vanaf 7 jaar. 

aanbevolen werkvorm 

Woordenschat-boek Veel laagfrequente woorden in 

zinvolle context. Soms kort 

uitgelegd, bv. blz 16 

‘Het was in elk geval zeer 

inspirerend. Dat betekent dat je 

zin krijgt om iets te maken.’ 

 

omvang en indeling 

• 112 bladzijden tekst, rijk geïllustreerd 

• onmisbare illustraties in indianenstijl van Martijn van der Linden 

• 38 hoofdstukken zonder titels 

• opvallende zaken: Sommige pagina’s zijn rood of zwart. Op een rode ondergrond is de tekst zwart 

gedrukt, wat de leesbaarheid vermindert (denk aan dyslectische leerlingen). Op de rode pagina’s 

worden diepe emoties benoemd of beschreven . Ze zijn voor de beleving van het verhaal belangrijk. 
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• nog meer opvallende zaken: er wordt in het boek verwezen naar een Madelief-boek van Guus Kuijer, 

naar de documentaire De leerlingen van juf Kiet en naar de komst van de wolf naar Nederland (in 

Drenthe). 

taalgebruik 

• Prachtig taalgebruik. Door de korte zinnen en zinvolle context zijn ook de moeilijkere woorden goed 

te begrijpen 

• Scheldwoorden komen niet voor. Er is één moment waarop Boaz (de hoofdpersonage) verschrikkelijk 

kwaad is. Dan staan er … (puntjes) en vervolgens: ‘En toen zei hij iets heel lelijks tegen zijn ouders. 

Iets wat hij waarschijnlijk niet meende. En wat niet voor herhaling vatbaar is.’ (blz 38) 

• Boaz leert Aïsha Nederlands, Aïsha leert Boaz Arabisch. De Arabische woorden staan in Arabisch 

schrift in een info-kader met de betekenis erbij. 

• Hoewel het geen hoofdthema is, kan het verhaal je ook aan het denken zetten over prestatiedrang 

binnen ons schoolsysteem en angst voor vluchtelingen/vreemdelingen in de maatschappij 
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