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titelinformatie 

• Simon van der Geest 

• Het werkstuk of Hoe ik verdween in de jungle 

• ISBN 9789021414867, Uitgeverij Querido 

• Van deze schrijver werden al twee boeken bekroond met 

de Gouden Griffel: Dissus (2012) en Spinder (2013) 

• Illustraties zijn net als in Spinder van Karst-Janneke Rogaar 
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typering 

Briljant geconstrueerd, maar lijvig boek (388 bladzijden), dat je meetrekt en steeds spannender wordt. “Het 

werkstuk” gaat over Biologische Vaders, in het 2e deel “De expeditie” volgt de lezer hoofdpersoon Eva als zij 

haar vader gaat zoeken in Suriname (de jungle). Heel geschikt voor prepubers in groep 7 of 8 met leeservaring 

aanbevolen werkvorm 

Voorlezen vanaf groep 6 
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omvang en indeling 

• 388 bladzijden, twee delen. Blz. 11-184 Het Werkstuk; Blz. 189-388 De Expeditie 

• Rijk geïllustreerd, het werkstuk is grotendeels getekend. 

• Beide delen bestaan uit 43 korte hoofdstukken, waardoor het gemakkelijk voor te lezen is. 

• Het werkstuk over biologische vaders, waar Eva mee bezig is, staat tussen de tekst, verdeeld over het 

boek. 

• “Iedereen die een navel heeft, die heeft ook een biologische vader”. Dit is het begin van een grappige 

uitleg volgens Eva hoe kinderen worden gemaakt en hoe erfelijkheid werkt. In acht hoofdstukken en 

22 bladzijden vertelt Eva wat ze te weten gekomen is over Biologische Vaders en hoe ze het vond om 

dit werkstuk te maken…. 

taalgebruik 

• Duidelijke letter, korte zinnen. Verschillende lettertypes voor het verhaal en de mails die Eva stuurt. 

Het werkstuk is grotendeels in de vorm van graphic novel geschreven 

• Buitenlandse woorden: Engelse termen bij de televisieploeg; Surinaamse taal, liedje. De betekenis is 

in de context duidelijk. 

• Geen scheldwoorden of grove taal 
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