
INLEIDING EN 
VOORBEREIDING

Als je veel vluchtelingen in je klas hebt, kijk dan eens 
naar het boek  

Geen plaats voor steen 
Dat is een bundel met 

verhalen en gedichten van vluchtelingen. Lees een 
tekst voor. 

LES 12 MURAT ISIK & MARJOLEIN VISSER

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/murat-isik-ik-ben-iemand-
waarvan-het-glas-altijd-half-vol-is en bekijk daar het gesprek tussen 
Murat en Marjolein. Onderaan de pagina op Hebban vind je veel  
informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Marjolein Visser en Murat Isik introduceren elkaar 
en bespreken hoe ze prijzen hebben gewonnen en 
goede recensies hebben gekregen.

•  Welke literaire prijzen kennen jullie? Zou je eerder 
een boek kiezen van iemand die prijzen heeft 
gewonnen, of kijk je alleen naar wat er bijvoorbeeld 
op de achterflap staat over het verhaal?

•  Lees je wel eens recensies over boeken, bijvoorbeeld op 
Hebban? Als je dat nog nooit hebt gedaan, kijk dan eens op de Hebban-website 
en lees een paar recensies over de boeken van Murat Isik en Marjolein Visser. 
Word je nieuwsgieriger naar de boeken nadat je recensies hebt gelezen? Of niet? 
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Murat vraagt aan Marjolein of ze lievelingswoorden heeft. Marjolein vertelt 
dat haar ouders een ‘racetandem’ hebben. Dat vindt ze een mooi woord, 
want het doet haar denken aan haar ouders en aan Friesland, waar ze 
vandaan komt.

•  Heb jij woorden die je mooi vindt en/of graag gebruikt? Schrijf ze op.
•  Heb jij woorden die echt van jouw gezin zijn? Misschien worden die woorden 

helemaal nergens anders gebruikt, bijvoorbeeld omdat jij het woord hebt bedacht 
toen je nog klein was en nog niet zo goed kon praten? Schrijf de woorden op en 
schrijf erbij wat de woorden betekenen en hoe ze in jouw gezin worden gebruikt. 
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https://shop.denieuweoost.nl/product/geen-plaats-voor-steen-verhalen-en-gedichten-uit-landen-in-oorlog
https://www.hebban.nl/artikelen/murat-isik-ik-ben-iemand-waarvan-het-glas-altijd-half-vol-is
https://www.hebban.nl/artikelen/murat-isik-ik-ben-iemand-waarvan-het-glas-altijd-half-vol-is


Murat vertelt dat hij niet graag over seks zou schrijven als het over hemzelf 
zou gaan. Het komt dan te dichtbij. Marjolein denkt dat ze dat ook moeilijk 
zou vinden. Bespreek in tweetallen: 

•  Zijn er dingen waar jij niet over zou willen schrijven?
•  En zijn er dingen die je niet graag zou willen lezen?
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Marjolein is ook psycholoog. Ze geeft schrijfcursussen aan vluchtelingen en  
ze heeft ook samen met vluchtelingen een boek gemaakt over hun ervaringen. 
Ze zegt dat schrijven ook een soort therapie kan zijn. Bespreek in tweetallen: 

•  Wat bedoelt ze daarmee, denk je?
•  Schrijf jij wel eens iets op om op die manier iets te verwerken? 

Soms kun je ook juist dingen opschrijven die positief zijn zodat je zo meer oog 
krijgt voor de leuke dingen die gebeuren in je leven.

•  Heb je wel eens een ‘gratitude journal’ of ‘gratitude jar’ gemaakt?
•  Als je niet weet wat dat is, zoek het dan op. Zou het iets voor jou zijn?
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Murat zegt dat hij meer een luisteraar is dan een spreker of verteller. Hij luisterde 
vooral vroeger en hij heeft moeten leren om een ‘verteller’ te worden. Dat is ook 
belangrijk tijdens interviews en presentaties. Bespreek in tweetallen: 

•  Wat denk je dat hij bedoelt met een ‘luisteraar’? 
•  Wat ben jij? Meer een luisteraar of meer een verteller? 
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Marjolein en Murat bespreken hoe iedereen denkt dat Murats beroemde boek 
Wees onzichtbaar helemaal echt gebeurd is. Hij zegt dat dat niet waar is. Heel 
veel in dat boek is juist verzonnen. Bespreek in kleine groepjes: 

•  Als jullie een boek lezen, wil je dan precies weten welke stukjes of personages zijn 
verzonnen en wat echt gebeurd is? Of maakt dat je niks uit, als het verhaal maar goed is?

•  Leg goed aan elkaar uit waarom je iets vindt. Gebruik argumenten. 
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