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Kern van de inhoud van het gekozen fragment 

Acht mensen komen op een zondag bijeen om opnames 

voor een televisieprogramma te maken. Dan klinkt er 

een luide knal en wordt buiten alles wit. Via de televisie wordt de boodschap 

verspreid ramen en deuren te sluiten en nadere instructies af te wachten. Die 

komen er niet, want de verbinding valt uit. Gaandeweg dringt het besef door dat 

ze zichzelf langere tijd zullen moeten zien te redden met het weinige voedsel dat 

in de school aanwezig is. Cameravrouw Lotteke verlaat als eerste de school om 

bij haar kind te zijn. Van haar wordt niets meer vernomen.  

 

Vraag 1 

Welk gevoel krijg je bij het lezen van het fragment? Omcirkel de gevoelens. 

nieuwsgierig  - neerslachtig – verdrietig – boos – verbaasd – blij – ik moet lachen 

om het boek – ik heb medelijden – angstig – verheugd – herkenning  - verliefd 

verwonderd – misselijk – verveling – ik wil zijn zoals iemand in het boek – gek. 

 

Vraag 2 

a) Welke vragen roept dit verhaal bij je op? 

b) Wat vermoed jij dat er gebeurd is? Vertel eens hoe jij op dat idee 

gekomen. 

 

Vraag 3 

Liefde is gekend willen worden. En ik wil dat je alles van me weet. 

a) Ben jij iemand die alles over zichzelf vertelt tegen de mensen om je heen? Of 

houd je wel eens iets voor jezelf? Vertel eens. 

Het moeilijke is alleen dat ik niet weet of jij straks wel van mij zult houden. 

Wanneer je alles weet. 

b) Stel je voor dat je heel veel van iemand houdt en dat die persoon alles tegen 

je vertelt. Zou er iets zijn dat je minder van die persoon doet houden? Leg uit. Of 

kan je van iemand houden ondanks alles wat hij of zij je vertelt? Leg uit. 

  

Vraag 4 

Wat zou jij doen/ondernemen als je al 91 dagen opgesloten zou zitten in een 

basisschool met relatief onbekenden? 

 



Extra 

http://www.nu.nl/boek/3009029/hanna-bervoets---alles-er-was.html 
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