
LES 2 ESTHER GERRITSEN & MANO BOUZAMOUR

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar: https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-esther-gerritsen-
en-mano-bouzamour-in-de-kleine-komedie en bekijk het tweegesprek.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Esther Gerritsen schrijft niet alleen boeken maar ook filmscenario’s.  
Ze vindt filmscenario’s schrijven prettig omdat ze dan niet zelf hoeft  
na te denken over hoe een personage eruitziet. Bespreek met elkaar: 

•  Waarom hoeft ze dat niet te bedenken als ze een scenario schrijft? 
•  Zijn er nog andere dingen waar je niets over hoeft op te schrijven, als je een 

scenario schrijft?
 
Even later bespreken Esther en Mano boekverfilmingen die tegenvielen. 
Ze hebben er niet echt een antwoord op. Misschien kunnen jullie wél 
antwoord geven op deze vraag: 

•  Heb jij wel eens een boek gelezen en van datzelfde boek een verfilming 
gezien? Wat vond je mooier, het boek of de film? Waarom? 
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Esther vraagt aan Mano of hij wel eens heeft geflirt met een andere 
treinreiziger. Veel mensen flirten in het OV. Soms zie je ook wel eens  
op internet een oproepje staan. Bijvoorbeeld: 

Jij stond op Utrecht Centraal. Je had een zwart leren jack aan 
en dronk cola. Je keek me aan en sindsdien blijf ik maar aan je 
denken. Reageer op dit bericht als je een keer samen met mij cola 
wil drinken.

•  Heb jij wel eens iemand gezien in het OV waar je best mee zou willen 
afspreken? Schrijf een eigen oproepje. (Heb je dat nog nooit meegemaakt? 
Verzin dan een denkbeeldige persoon die je graag zou willen ontmoeten  
en schrijf voor hem/haar een oproepje.)
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Esther en Mano vragen aan elkaar wat ze nog nooit hebben gelezen. 
Esther heeft nog nooit de Koran gelezen. Ze heeft wel de Bijbel 
gelezen. Mano heeft een mooie Nederlandse vertaling van de Koran 
voor haar. Bespreek: 

•  Vinden jullie het belangrijk om de heilige boeken van elkaars verschillende 
wereldgodsdiensten te kennen?

•  Waarom wel of waarom niet? 
•  Welke heilige boeken hebben jij en je klasgenoten gelezen (of uit welke 

heilige boeken hebben jullie wel eens verhalen gehoord, bijvoorbeeld van 
je vader of je moeder, of van je opa of je oma, of misschien nog op de 
basisschool?) 

•  Loop door de klas en vraag aan 3 medeleerlingen welke religieuze verhalen 
of boeken ze kennen. 
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Esther moet vertellen welk boek van Mano ze het beste vindt. Op de 
Hebban pagina met het tweegesprek staan de boeken onderaan de 
pagina, onderzoek te titels en lees de korte inhoud. 

•  Is er een boek van Esther en/of van Mano waar je nieuwsgierig naar bent? 
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In het gesprek bespreken Esther en Mano of ze spijt hebben van iets 
wat ze ooit hebben geschreven. Mano citeert een nogal heftige zin uit 
een van zijn boeken. Bespreek: 

•  Wat vinden jullie van die zin? 
•  Vind je dat dit moet kunnen in een literair boek? 
•  Wat kan wel en wat kan niet in een boek? 
•  Misschien vind je dat een schrijver een personage echt alles kan laten zeggen 

of denken? Geef je mening en leg uit.
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