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Introductie bij gekozen fragment 
In een villawijk bij een Vlaams dorp woont de familie 
Vandersanden. Ondanks de schijn die voor de 

buitenwereld opgehouden wordt, lijkt ieder familielid 
op zijn eigen manier ongelukkig te zijn. Dochter Sarah 

die we in verschillende tijdlagen van 1980 tot 2013 volgen, probeert te 
ontsnappen aan de knellende familiebanden. 
 

 
Vraag 1 

In het hoofdstuk Moemoe 1990 spreekt de oma van Sarah, die morgen 10 jaar 
zal worden, met God. 
In haar opmerkingen kun je verschillende tegenstrijdigheden opmerken. 

a. Noem een paar van die tegenstrijdigheden. 
b. Zijn er tegenstrijdigheden bij die je toch wel kunt begrijpen? Leg uit. 

 
Vraag 2 
In het hoofdstuk Mieke 1990 staat Mieke, de vrouw van Stefaan en de moeder 

van Sarah, centraal. 
Op bladzijde 46-48 wordt uitgelegd hoe Mieke is opgevoed.  

a. Welke effecten van die opvoeding herken je in het gedrag en de 
opvattingen van Mieke? 

b. Welke effecten van jouw opvoeding door je ouders herken je wel in je 

eigen gedrag en in je eigen opvattingen? Geef twee of drie voorbeelden. 
c. Zijn er ook aspecten in jouw opvoeding waar je juist tegen lijkt af te 

zetten? Geef een voorbeeld. 
 
Vraag 3 

Uit allerlei details over de buren, de familie Vanende-Boelens, kun je afleiden wat 
Mieke stoort aan de leden van die familie. 

a. Noem een aantal van die irritaties. 
b. Wat beschouw je als de gemeenschappelijke noemer van die irritaties? 

c. Wat vind jij van de zaken waaraan Mieke zich stoort? Licht je eigen 
houding toe. 

d. Aan welk gedrag van jou of van jouw familie zou Mieke zich 

hoogstwaarschijnlijk storen?  
 

Vraag 4 
Op bladzijde 52 vergelijkt Mieke haar broer Jempy met haar man Stefaan. 



a. Om wie geeft zij het meest, denk je? Leg uit waarop je je antwoord 
baseert. 

b. Zou jij dezelfde voorkeur hebben? Waarom wel/niet? 
 

Extra 
https://www.youtube.com/watch?v=vwtW2-JZIc4 

http://www.tzum.info/2014/03/recensie-saskia-de-coster-wij-en-ik/ 
 
Samengesteld door Hans Goosen 
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