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Introductie bij het gekozen fragment 

In dit fragment leer je de twee hoofdpersonages uit het 
boek kennen: Fana en Viko. Beiden worstelen met de 

veranderende maatschappij in het boek. Een pestmaatschappij waarin het recht 
van de sterkste geldt. Ze leren zichzelf aanpassen om mee te kunnen draaien in 
een samenleving waarin pestkoppen heersen. Fana verliest haar twee beste 

vriendinnen en worstelt zichzelf door de middelbare-schooltijd. Viko heeft tijdens 
zijn middelbare-schooltijd geleerd zich aan te passen met behulp van het forum 

Echte jongens. 
 

Vraag 1 
“Ze wist het wel, ze dacht het te weten. Het was haar angst, haar angst voor de 
mensen, die altijd doorschemerde, die zich uitte als ongemak, onhandigheid, het 

verkeerde zeggen, of te weinig zeggen, het verkeerde doen, en veel te veel 
laten.”  

a) Fana denkt dat ze haar vriendinnen misschien wel verloren is door haar 
angsten.  
Om welke reden denk jij dat Isa en Noëlle de vriendschap verbroken 

hebben? 
b) Fana heeft een lijstje met angsten achter in haar schrift staan. Wat is haar 

grootste angst? 
c) Bespreek jullie oordelen over het lijstje met angsten. Waar zou jij zelf 

helemaal niet bang voor zijn? Welke angst die Fana omschrijft begrijp je 

juist wel heel goed? 
 

Vraag 2 
Viko wordt in eerste instantie zelf enorm gepest op de middelbare school door 
klasgenoten, zoals Jesper. 

a) Welke stappen zet Viko om niet langer gepest te worden op de middelbare 
school? 

b) Leg uit of deze stappen op jouw school of in jouw klas ook zouden werken 
om populairder te worden. 

c) Wat vind jij van de keuze die Viko maakt om te veranderen? 

 
Vraag 3 

Viko is getuige van de mishandeling van Elias en dit laat hem gedurende de 
kerstvakantie niet meer los. 

a) Om welke reden wordt Elias in elkaar geslagen? 

b) Jesper noemt het zwak van Elias dat hij na de mishandeling niet meer 
terugkeert naar school. Hoe denk jij daarover? 



 
Vraag 4 

Je hebt kennisgemaakt met Fana en met Viko. Bespreek bij welk personage jouw 
sympathie meer ligt en licht je keuze toe. 

 
Vraag 5 
Je bent begonnen met het lezen van de proloog van het verhaal. Deze proloog 

verwijst naar het einde van het boek. Wat verwacht jij dat er nog gaat gebeuren 
met Fana en Viko als je deze proloog nogmaals leest? 

 
Extra 
Een recensie: 

https://www.tzum.info/2020/09/recensie-emy-koopman-het-boek-van-alle-
angsten/ 

Emy Koopman over haar onderzoek naar angst: 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/druk-angsten-niet-weg-maar-leer-
beter-bang-te-zijn~b4127dd5/ 
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