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Introductie bij de gekozen fragmenten
Op 5 december 1946 wordt in Den Haag een bom bezorgd, verpakt als
sinterklaassurprise. Drie ‘foute Nederlanders’ komen om het leven. Brein achter
de aanslag is een verre oom van Marjolein van Heemstra. In de familie groeit de
aanslag uit tot heldendaad.
Op haar achttiende krijgt Marjolein een ring die van deze ‘bommenneef’ was, met
het verzoek haar eerste zoon naar hem te vernoemen. Als ze jaren later in
verwachting is, begint ze een zoektocht naar het ware verhaal achter de
sinterklaasmoorden. Met de buik groeit ook de twijfel: was bommenneef een held
of een ordinaire misdadiger? (bron: Das Mag)
Vraag 1
“Ik denk aan de vraag die Frans aan Nelly stelde: hoelang duurt een oorlog?
Nelly’s antwoord - tot de vrede - klopt inderdaad niet.” (p. 100)
a.
Hoelang duurt een oorlog volgens het fragment?
b.
Wat vind je daarvan?
c.
Zijn er in jouw omgeving nog verhalen of aanwijzingen die laten zien dat
de oorlog niet eindigt als de vrede begint?
Vraag 2
“Maakt het uit? In mijn kleine, beschermde belevingswereld is een moord een
moord. Maar dit gebeurde niet in mijn vredige universum, dit gebeurde in de
nasleep van een verwoestende oorlog.” (p. 98)
a.
Wat bedoelt de schrijver volgens jou met deze zin?
b.
Hoe zou jij de vraag ‘Maakt het uit?’ beantwoorden?
Vraag 3
“Het was het eerste moment waarop ik voelde dat als het leven niet aan mijn
zelfbeeld voldeed, ik het leven bij stelde en mijn zelfbeeld met rust liet. De
eerste keer dat ik besefte hoe vernietigend verwachtingen kunnen zijn.” (p.103)
a.
Deze zin is treffend voor het verhaal. Kun je uitleggen waarom?
b.
Hoe kun je de woorden zelfbeeld en verwachtingen uitleggen in de context
van het verhaal?
c.
Heb je zelf ooit ervaren hoe vernietigend verwachtingen kunnen zijn?

Extra
https://www.youtube.com/watch?v=HmjUN1N1HFs
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/marjolijn-van-heemstra-schreef-eenverhaal-over-haar-bommenneef-de-reacties-stroomden-binnen~bc1f3a9e/
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