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Over het boek 
 
Orlando wordt uit de klas gehaald met een vreselijk bericht: zijn vader heeft op het 
olieplatform waar hij werkt een ernstig ongeluk gehad en ligt in coma in het 
ziekenhuis. Niemand weet of en wanneer hij weer bij zal komen. Orlando bedenkt 
een plan. Hij heeft zijn liefde voor drummen niet van een vreemde: zijn vader is een 
groot jazzliefhebber. Orlando weet zeker dat als zijn vader zijn grote held, Joe 
Mellow, hoort spelen – live, naast zijn bed – hij zeker zal bijkomen. Hij weet Joe 
Mellow op te sporen, mailt hem zijn verhaal, en Joe belooft te komen. Maar dan moet 
Orlando wel eerst 900 euro naar hem opsturen voor zijn ticket en onkosten… 
Orlando laat zich niet uit het veld slaan, maar Joe is niet de persoon die hij verwacht. 
Of toch wel? Cees van den Berg heeft een verhaal geschreven waar de jazz tussen 
de regels door klinkt. In een opzwepend ritme, nu eens vrolijk stemmend, dan weer 
tot tranen roerend, beschrijft hij de zoektocht van Orlando naar een oplossing voor 
zijn vader. Een zoektocht waarin hij ook zichzelf beter leert kennen. 
 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl  

 
 
 
 

http://www.lemniscaat.nl/
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Over de auteur 
 
Cees van den Berg is muzikant en schrijver. Na jarenlang in bandjes basgitaar 
gespeeld te hebben – en later contrabas – vond hij het tijd om ook te gaan schrijven. 
Hij begon, natuurlijk, als muziekrecensent en interviewer en debuteerde in 2016 met 
zijn kinderboek Lotje Later. Bij Lemniscaat verschenen eerder Gevonden, Paloma en 
een heruitgave van Lotje Later. 
 
 

Thema’s: muziek, jazz, een zieke ouder, vriendschap, armoede, beroemd zijn 
 

 
 

 
 
Lessuggesties 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Joe Mellow is geschikt voor jongeren vanaf 
dertien jaar. Onderstaande opdrachten zijn 
bedoeld voor leerlingen vanaf klas twee van het 
voortgezet onderwijs. 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 

 
Inleiding 
 
Start uw les met het laten horen van een stukje jazzmuziek. Vraag uw leerlingen naar 
hun mening over de muziek. Horen ze welke muziekinstrumenten bespeeld worden? 
Speelt één van uw leerlingen (of spelen er meer) zelf ook een instrument? Van welke 
soort muziek houden uw leerlingen? En hun ouders? Hebben ze een liedje dat iets 
speciaals voor hen betekent? Willen ze erover vertellen? 
 
Stap nu over naar het boek. Vertel dat de ouders van Orlando elkaar hebben 
ontmoet terwijl een band The Nearness of You speelde (bladzijden 12 en 13). Laat 
eventueel een stukje van dit nummer horen, bijvoorbeeld in de versie van Norah 
Jones. Vertel dat deze muziek een belangrijke rol in het verhaal speelt wanneer de 
vader een ongeluk krijgt en in coma belandt. Orlando zet alles op alles om zijn vader 
uit zijn bewusteloosheid te krijgen. Daar gebruikt hij de favoriete jazzmuziek van zijn 
ouders bij. Maar of dat voldoende is? 
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Bied nu Joe Mellow aan uw leerlingen aan.    
 

 

Uitvoering 
 
Maak een keuze uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de leerlingen. 
 
De moeilijkheidsgraad van de 
mogelijkheden wordt aangeduid met 
de volgende symbolen:  
 
 
 
  
 
 
 
Boekmenu 
 
In de bijlagen bij deze lessuggesties vind je een boekmenu. Hierop staan acht 
verschillende opdrachten die je kunt uitvoeren bij Joe Mellow. Kies één van de 
opdrachten en voer hem uit nadat je het boek hebt gelezen.  
 

Tip 
Overleg eventueel eerst met de docent over je keuze.  
 
 
 

Blog over je dagelijks leven 
 
In het leven van Orlando gebeurt in korte tijd veel ingrijpends. Als het je erg 
aanvliegt, helpt het soms om over dingen te schrijven of te praten. Maar ook als een 
leven wat makkelijker verloopt of zelfs ronduit saai is, is het interessant om een beeld 
vast te leggen van wat je zoal meemaakt. Als je dit beeld aan een ander toont, vindt 
hij/zij jouw leven wellicht helemaal niet makkelijk of saai.  
 
Opdracht 
Maak een (video)blog over een dag of een week uit jouw bestaan. Als je niet precies 
weet hoe zo’n blog wordt gemaakt, zoek je dat eerst op internet op.  

 
Let op 
Voel je vrij om een reële weergave van je leven te geven. Wanneer je je 
werkstuk aan een docent moet laten zien en dat moeilijk vindt, vraag je docent 
dan om je blog vertrouwelijk te behandelen. 
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Norah 
 
Norah komt uit Iran. Wat weet je over dat land? 
 
Opdracht 
Zoek informatie over Iran en maak een Leporello met de volgende hoofdstukjes: 

• De ligging van Iran op de wereldbol 

• Enkele bijzondere topografische plekken in Iran 

• De vijf belangrijkste steden 

• De grootste godsdienst in Iran 

• De mensen van Iran, volkeren, kleding, cultuur 

• Bijzondere planten en dieren 
 
Hoe je een Leporello maakt, vind je hier. 
 
 
 
Muziek bij scènes uit het boek 
 
Muziek speelt een belangrijke rol in Joe Mellow. In deze opdracht geef jij het boek 
nog een stukje muziek mee. Dat hoeft geen jazz te zijn maar het mag wel. 
 
Opdracht  
In de bijlagen vind je bijlage Muziek bij scènes uit Joe Mellow. Deze heb je nodig 
voor de volgende opdracht: lees de tekstjes in de rechthoekige kaders. Zoek 
eventueel de tekstjes en de eromheen liggende zinnen op in het boek en speur 
vervolgens naar muziekstukken die bij de tekstjes passen.  
Richt je bij het zoeken naar passende muziek vooral op de emoties die uit de taal 
spreken.  
Alle muzieksoorten zijn toegestaan maar je moet wel kunnen uitleggen waarop je 
keuze is gebaseerd. 
 
 
 
Ritmes slaan 
 
Orlando heeft altijd drumstokjes bij zich. Waar hij kan, en vooral als hij aan het 
piekeren is, slaat hij ritmes. 
Oefenen met ritmes slaan is niet alleen goed voor je motoriek, het is ook leuk om te 
doen. Daarnaast helpt het soms om je te concentreren op moeilijke zaken. Daarom 
ga jij het ook doen, aan de hand van een instructiefilmpje op YouTube. Je vindt het 
instructiefilmpje met de opdrachten hier. Veel plezier! 
 

Voor de docent 
Ook een leuke oefening voor in de klas, als 
tussendoortje of begin van een muziekles. 

 
 

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20Leporello.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9P5P9atNY08&ab_channel=Troef%7CMuziekvoorkinderen%7CTroefTheater
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Caesar 
 
Aan het begin van Joe Mellow moet Orlando een spreekbeurt houden over de 
Romeinse veldheer Julius Caesar. Dat valt niet mee, Orlando raakt in paniek. 
 
Opdracht 
Verzamel informatie over Ceasar, de tijd waarin hij leefde en het oversteken van de 
Rubicon. Anders dan Orlando mag jij zelf een manier kiezen om de informatie aan je 
klas te presenteren. Je kunt bijvoorbeeld een blog maken, een spreekbeurt houden, 
een muziekstuk schrijven en uitvoeren, een maquette, filmpje of animatie maken van 
een scène uit het bestaan van Ceasar.  
Zoek zo nodig eerst informatie op internet over je presentatievorm en ga vervolgens 
aan de slag. 
 
 
 
Engelse taal 
 
De Engelse taal is verwant aan de Nederlandse. Daarom vinden sommige mensen 
het geen moeilijke taal om te leren. Anderen vinden vreemde talen sowieso lastig en 
Engels dus ook. Maar er bestaan methodes om het leren iets makkelijker te maken, 
bijvoorbeeld met behulp van taalspelletjes. 
 
Opdracht 
Ga naar deze website. Meld je aan voor het gratis account, zonder inschrijven, en 
start het spel. Je hoort nu zangeres Ella Fitzgerald een beroemd jazznummer zingen. 
Luister goed. Op de stippellijntjes onder de clip kun je de woorden intoetsen die je 
hoort en die ontbreken in de tekst.  
Er zijn verschillende niveaus waarop je dit spel kunt spelen. Kies het spel dat het 
best bij jouw niveau van Engelse taalbeheersing past. 
 
  
 
Ademhalingstechnieken / Yoga 
 
Bij last van stress of zelfs paniek, zoals Orlando ervaart, kunnen 
ademhalingsoefeningen helpen om te ontspannen. Deze ademhalingsoefeningen 
leer je bijvoorbeeld bij Yoga. 
 
Opdracht 
Vraag je gymdocent, je docent in de klas of iemand van buiten de school om de hele 
klas een lesje ademhalingstechnieken of ontspanningsoefeningen te geven. Pas de 
technieken vervolgens toe vlak voor een lastig proefwerk. 
 

Voor de docent 
Er zijn scholen en/of docenten die hun lessen altijd 
beginnen met enkele Yoga-oefeningen. Na een 
lacherige start aan het begin van het jaar, leiden 
deze oefeningen, als de leerlingen er eenmaal aan 

https://lyricstraining.com/play/ella-fitzgerald-louis-amstrong/dream-a-little-dream-of-me/HnMdGuR4hn#b7w
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gewend zijn, vaak tot een rustige, gefocuste sfeer in 
de klas. Wellicht iets om te proberen? 

 
 
 
Armoede In Nederland 
 
Joe Mellow vertelt dat hij in Amerika arm was en alle zeilen moest bijzetten om aan 
inkomen te komen. Hij moest zelfs zijn saxofoon verkopen! 
Komt in Nederland ook armoede voor? 
 
Opdracht 
Ga op zoek naar informatie over armoede in Nederland en maak een 
voorlichtingsposter over dit onderwerp. Maak op je poster vooral duidelijk dat 
armoede geen onderwerp is waarover men zich hoeft te schamen. Een beetje begrip 
voor mensen die het niet breed hebben, zou wel een mooi doel zijn.  
 

Voor de docent 
Als u deze opdracht aan uw leerlingen aanbiedt, 
zou u kunnen starten met een geselecteerde 
aflevering van televisieprogramma Steenrijk, 
straatarm.  
Wanneer de opdracht klassikaal wordt uitgevoerd, 
voer dan ook een klassengesprek over welvaart in 
Nederland en inkomensverschillen. 

 
 
 
Dr. Bird Cake 
 
De moeder van Orlando maakt een heerlijke Jamaicaanse cake: de Dr. Bird Cake. 
Het recept ervan staat op internet. Zoekt het op, vertaal het eventueel in het 
Nederlands en maak de cake. Natuurlijk krijgt iedereen de kans om een stukje te 
proeven. 
 

Tip 
Vraag vooraf hulp aan een volwassene wanneer je de cake gaat maken. 

 
 
 
Beroemde jazzmuzikanten 
 
In Joe Mellow worden veel namen genoemd van beroemde jazzmusici. Een aantal 
voorbeelden: Charlie Parker, Questlove (Ahmir Thompson), Thelonious Monk, Sonny 
Rollins en Duke Ellington. 
 
Opdracht 
Zoek informatie over genoemde jazzmusici en maak een PowerPoint waarin je van 
elke musicus iets vertelt over zijn leven en zijn muziek en - via een linkje - ook een 
klein stukje van zijn spel laat horen of zien.  
 



LESSUGGESTIES BIJ JOE MELLOW LESMAKER 

 

 
 

Afronding 
 
Ter afronding van het project rond Joe Mellow kunt u een dag(deel) inroosteren om 
de leerlingen hun gemaakte werk te laten presenteren. Het boek leent zich ook 
uitstekend om een muziekmiddag of avond te organiseren waarbij, behalve van 
muziek, natuurlijk ook wordt genoten van Dr. Bird Cake. 
 
Ruim in de school of het lokaal, zo mogelijk, een (semi-) permanente plek in voor het 
werk van uw leerlingen.  
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