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Introductie bij het gekozen fragment 
Als in de woongroep Klank en Liefde de oudste 

bewoner Elisabeth overlijdt, worden haar drie 
huisgenoten aangehouden. Zij worden gezien als 
verantwoordelijk voor haar dood. Vanuit zeer 

bijzondere invalshoeken wordt het verhaal 
gepresenteerd. 

 
Vraag 1 
Het eerste hoofdstuk begint met “Wij zijn de nacht”. In andere boeken wordt het 

verhaal vaak vanuit een van de hoofdpersonen verteld of lijkt het verhaal zich zo 
voor jouw ogen af te spelen. In dit fragment is “de nacht” de verteller. 

Wat merk je daarvan als lezer? 
 

Vraag 2 
Als haar zus Elisabeth net overleden is, praat Melodie met Petrus en Muriël die op 
de bank zitten (zie bladzijde 8 en 9): “Mooi toch, dat ze zo gegaan is?  (…) Toch? 

Petrus? Muriël?  (…) “En jij, Petrus? Hoe voelt het voor jou? Wil je daar iets over 
delen?” 

a. Hoe wil Melodie blijkbaar overkomen? 
b. Hoe zou jij haar manier van praten ervaren? 
c. Hoe zijn volgens jou de onderlinge verhoudingen, welke rol heeft ieder? 

 
Vraag 3 

Na het onderzoek van de rechercheur en haar collega’s worden de huisgenoten 
aangehouden op verdenking van dood door schuld. 

a. Wat zou je het sterkste argument vinden om te spreken over “schuld”? 

b. Wat zou Melodie daar tegenin brengen, denk je? 
 

Vraag 4 
Het tweede hoofdstuk wordt verteld door het woonhuis, de plaats delict, de 
plaats waar de misdaad is gepleegd. Het huis meent dat de bewoners van de 

woongroep een misdaad hebben begaan door elkaar gevangen te houden in een 
kooi van eenzaamheid. 

Wat zou jij als ergste hebben ervaren in die woongroep? Licht je antwoord toe. 
 
Extra 

Een interview met de schrijfster over de vele realistische elementen uit de 
roman: https://www.volkskrant.nl/mensen/gerda-blees-schreef-een-roman-

over-de-woongroep-die-besloot-niet-meer-te-
eten~b6cf4d560/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 



Gerda Blees op de Nacht van de poëzie 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=jrnPGn34THQ 

 
 
Samengesteld door Hans Goosen 


