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1.  

Leiden • De 26-jarige schrijver     

Mano Bouzamour kwam dinsdag  

19 september op het Leonardo college  

met zijn bestsellerboek ''De belofte  

van Pisa''. Hij wil graag met zijn boek  

de jongeren aansporen om boeken te  

gaan lezen.   

  

Mano begon met de vraag '' Wie kijkt er   

allemaal Netflix?''. Iedereen stook zijn  

hand op. Daarna vroeg hij wie van de klas  

boeken leest en er was niet een iemand  

die zijn hand op stak. Hij hoopte met dit  

bezoek de leerlingen wat enthousiaster  

te maken over het lezen van boeken en het 

misschien ook wel leuk te gaan vinden om te 

lezen.   

  

Hij liet de leerlingen vragen stellen over het  

boek maar ook over zijn privéleven zoals:  

'' Wat zou u willen zijn als u geen schrijver 

was?'' en '' Waarom had u geen contact meer met 

uw ouders?''. Hij vond geen vraag te gek en 

beantwoorde ze allemaal. Mano was heel open 

en de leerlingen voelde zich op hen gemak. Als 

je een vraag stede, stelde hij een wedervraag en 

hij ging op in wat je zei. 

 

Mano vertelde dat hij wist dat hij schrijver wilde 

worden toen hij meedeed met een talentenjacht 

op school, het rozentuinfestival. Dat was een 

festival waar je aan me kon doen als je ergens 

goed in was en het aan publiek wilde laten zien. 

Mano was eerst niet van plan mee te doen maar 

zijn Nederlands docente stelde voor dat hij een 

zelfgeschreven verhaal op zou dragen. Mano had 

erover na gedacht en hij ging het doen want hij 

had toch niks te verliezen. Met zijn verhaal had 

Mano de talentenjacht van zijn school gewonnen 

en toen mocht hij het gaan voordragen aan een 

heel groot publiek in het rozentuintheater. Toen 

hij zijn verhaal voorlas en zag dat mensen het 

mooi vonden en mensen er echt emotioneel van 

raakte, wist hij het. Hij wilde schrijver worden. 

Mano Bouzamour (26) geboren in Amsterdam. 

Nederlandse schrijver en columnist. Bouzamour groeide op in 

een gastenarbeidersgezin in de Amsterdamse wijk de pijp. De 

belofte van Pisa werd uitgegeven op 30 oktober 2013.  

Mano vertelde dat hij nog een boek wilt schrijven en dat de 

verfilming daarvan op Hollywood zou komen. Leerlingen 

begonnen te lachen omdat het heel onrealistisch klonk, maar 

Mano vertelde dat toen hij aan mensen vertelde dat hij schrijver 

wilde worden, mensen hem ook uitlachten en dat hij toch een 

eigen boek heeft geschreven. 

 

De hoofdpersoon in zijn boek is Sam (Samir) die uit een 

arbeidersgezin komt. Hij beloofd zijn broer, die in de 

criminaliteit zit, dat hij zijn vwo-diploma gaat halen. Uiteindelijk 

krijgt hij een Nederlandse vriendin en veranderd de band met zijn 

broer compleet. 

 

Mano vertelde dat hij de nieuwe generatie schrijver wilde zijn 

zodat hij boeken kan schrijven waarvan hij misschien had gewild 

dat ze er waren in zijn jeugd. Meeste kinderen als ze horen over 

schrijvers en boeken en literatuur vinden ze dat saai. Mano wilt 

het lezen weer leuk maken voor vooral jongeren.  

 

Toen de leerlingen erachter kwamen wat de inhoud en het 

verhaal achter het boek was kregen ze veel meer interesse in het 

boek maar ook in het lezen zelf. Mano Bouzamour is er zeker, bij 

deze klas, in geslaagd om ze wat enthousiaster te krijgen over het 

lezen van boeken. 

 


