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Introductie bij de gekozen fragmenten 

In een toekomstige wereld die sterk op de onze lijkt, reist de Amerikaanse tiener 
Johnny Idaho op illegale wijze naar de Archipel, een zwaarbewaakte 

eilandenstaat in de Stille Oceaan, waar de allerrijksten streng gescheiden van de 
allerarmsten leven. Hij is op zoek Willem Gerson die zijn geld verdiend heeft in 
malafide bouwprojecten. Gerson heeft een terminale ziekte. Vandaar dat hij het 

onderzoek van een jonge Japanse biomedica Hatsu Hamada financiert; zij 
experiment met cellen die zichzelf eindeloos kunnen vernieuwen. 

 
Vraag 1 
Hatsu Hamada leer je in het eerste fragment kennen in haar gevoelens en 

gedachten.  
a. Noem drie of vier belangrijke eigenschappen van haar. 

b. In welk opzicht vind je haar sympathiek of juist niet sympathiek? Licht toe.  
 
Vraag 2 

Allerlei details zorgen ervoor dat je begrijpt dat het verhaal in een toekomstige 
wereld speelt. 

a. Noem een gegeven uit die toekomstige wereld waar je negatief tegenover 
staat. Licht toe. 

b. Noem een gegeven uit die toekomstige wereld waar je positief tegenover 
staat. Licht toe. 

 

Vraag 3 
Het is niet helemaal duidelijk, wat voor werk Willem Gerson doet en wat daar nu 

aan de hand is. Toch worden daarvoor wel kleine aanwijzingen gegeven. 
Wat kun je over zijn werk en zijn huidige omstandigheden afleiden? 
 

Vraag 4 
Dokter Sadhvi bespreekt met Gerson haar conclusies buiten het bereik van 

microfoons en camera’s om in vertrouwen met hem te kunnen spreken. 
a. Waarom is het belangrijk, dat zij dat op die manier doet? 
b. Wat is je oordeel over dat eigenzinnige gedrag van haar? 

 
Vraag 5 

Van dokter Sadhvi heeft Gerson te horen gekregen dat hij niet te behandelen is 
en dat hij hooguit nog maar een paar maanden te leven heeft. Je kunt je allerlei 
reacties op zulk nieuws voorstellen. Wat vind jij kenmerkend aan de manier 

waarop Gerson met dat nieuws omgaat? Licht toe. 
 

 
Extra 



https://www.youtube.com/watch?v=swCGs5A-PDU 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/09/dood-ja-je-zit-niet-meer-in-de-database-
1454605-a597416 
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