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Introductie bij het gekozen fragment 

Een vriendengroep is samen op vakantie in het 

vakantiehuisje van de ouders van Laura, een van de twee 

meisjes. David heeft Herman op het laatste moment meegevraagd. Herman 

hoorde eerst niet bij de vriendengroep en de anderen kennen hem ook nog niet 

zo goed.  

 

Vraag 1 
"Lodewijk, wie moet er straks die weerzinwekkende vesten voor je breien als je 

moeder er niet meer is?" (blz. 190) 

 
Herman heeft een andere manier van omgaan met het ziek zijn van de moeder 

van Lodewijk dan de andere vrienden.  

a. Wat vind je van Herman zijn manier van benaderen? 

b. Hoe kijk je tegen de aanpak van Herman aan? 
c. Hoe kijk je tegen de aanpak van de andere vrienden aan? 
 

Vraag 2 

Uit het leesfragment blijkt duidelijk dat Herman anders is dan de andere 
vrienden.  

a. Hoe zou je Herman omschrijven? 

b. Zou hij een vriend van je kunnen zijn? Licht je antwoord toe.  
 

Vraag 3 
Op bladzijde 196 lees je over de gedachten die Laura heeft. Ze denkt na over wie 

zij is en hoe ze overkomt op anderen in vergelijking met haar vriendin Stella.  

 
"Nee, Laura was niet lief. Ze was een hoop andere dingen - mooi, 

onweerstaanbaar misschien wel, zich maar al te goed bewust van haar eigen 

onweerstaanbaarheid - maar lief, of onschuldig, of kwetsbaar (het nieuwste 
modewoord) zou ze nooit worden. Eerder het tegenovergestelde." (blz. 196)  

 

a. Hoe zou jij jezelf omschrijven als een onbekende naar je karakter zou vragen? 
b. Hebben jouw vrienden dezelfde karaktertrekken? Of heb je ook vrienden die 

heel anders zijn dan jij bent? Licht toe.  

 

Vraag 4 

"Er is nog wel een groot verschil tussen niet zeuren en net doen of je een 

driesterrenmaaltijd krijgt voorgezet, dacht ik." (blz. 200)  



Laura vindt dat Stella overdreven reageerde tijdens het eten op de smaak van de 

Unox-rookworst.  

a. Ben je het eens met hoe Laura over Stella haar reactie/gedrag oordeelt? 
b. Voorafgaand aan bovenstaande gedachte stelt Laura een aantal vragen aan 

Stella over haar reactie op de smaak van de Unox-worst. Maar de bovenstaande 

gedachte spreekt ze niet uit. Wat zou jij doen? Deze gedachte net als Laura voor 
jezelf houden of deze gedachte wel eerlijk uitspreken? 

 

 

Vraag 5 

"Het was zo'n moment waarop je ongemerkt een bepaalde grens passeert, zo 

realiseerde Laura zich te laat. Opeens ben je aan de andere kant en kun je niet 

meer terug. Laura zou later nog vaak aan het moment terugdenken, het moment 

waarop ze, zonder dat ze precies wist hoe dat zo gekomen was, zich op een plek 

bevond waar ze niet wilde zijn." 

a. Wat denk je dat de schrijver  bedoelt met 'aan de andere kant'? 
b. Hoe gaat dit verder verwacht je? Licht je antwoord toe door gebruik te maken 

van passages uit het leesfragment.  
 
 

Extra 

http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/05-05-2014/VARA_101341518, 17.30-
29.00 

http://www.nrc.nl/next/2014/05/06/het-voelt-als-een-thriller-maar-is-t-niet-

1374608 
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