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BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-ronald- 
giphart-en-simone-atangana-bekono-in-de-kleine-komedie bekijk daar  
het gesprek tussen Ronald en Simone. Onderaan de pagina op hebban  
vind je veel informatie over de schrijvers en over hun boeken.
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In dit tweegesprek worden een paar lastige woorden 
gebruikt. Bespreek van 

tevoren met de leerlingen 
de volgende woorden:

Ronald vraagt aan Simone waar ze nog over zou  
willen schrijven. Haar eerste boek gaat bijvoorbeeld 
over racisme. Simone wil graag nog een misdaadroman 
schrijven. Bespreek met elkaar: 

•  Vind je het belangrijk om over onderwerpen als racisme te 
lezen? 

•  Zijn er andere onderwerpen waar je graag over wil lezen?
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Simone zegt dat ze nog niet genoeg weet over de liefde  
om er over te kunnen schrijven. 

•  Wat vinden jullie? Moet je veel over iets weten voordat je  
er over kunt schrijven, denk je? 

•  Waarom wel of waarom niet?
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Giphart heeft het over 11 september 2001. Als je niet goed 
weet wat er toen gebeurde, zoek dat dan op.

•  Wat is er die dag gebeurd?
•  Waarom is dat een belangrijke gebeurtenis geweest, ook voor 

schrijvers, denk je? 
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Simone en Ronald bespreken een dilemma. Nooit meer spreken of nooit 
meer schrijven?

Verzin zelf nog 3 van dit soort dilemma’s, schrijf ze op, en wissel  
ze uit met een ander groepje. 

OP
DR

AC
HT

4

Simone wordt gevraagd wat er onlangs is gebeurd dat de moeite waard is 
om over te schrijven. Ze kiest iets heel kleins, namelijk de dichte mist die 
ze zag.

Wat heb jij onlangs meegemaakt of gezien dat de moeite waard is om een alinea 
over te schrijven? Denk er over na, en beschrijf in minimaal 6 en maximaal 10 
mooie zinnen wat er gebeurde of wat je zag. (Tip: gebruik je zintuigen! Schrijf 
op wat je zag, hoorde, proefde, rook of voelde, als dat van toepassing is op jouw 
situatie.)
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Onderzoek waar de nieuwste boeken van beide auteurs over gaan, zou je 
ze willen lezen? 

Lees op Hebban waar de nieuwste boeken van Ronald Giphart Nachtangst en van 
Simone Atangana Bekono Confrontaties over gaan. Bespreek met elkaar:  
•  Zou je één van die boeken willen lezen?  
•  Welke?  
•  En waarom wel (of niet)?
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