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Vragen en antwoorden: 
 
1.) Waarom is Vera zo plotseling naar het noorden gereisd? 

Vera heeft allerlei problemen. Ze is bijvoorbeeld net ontslagen. Ze wil een beetje rust 
hebben om over alles na te denken. 
 
 

2.a) Hoe ontmoet zij Jan? 
Als ze bij Mutter Gormsen is, gaat ze fietsen en dan ziet ze op een gegeven moment een 
bord met ‘oude rommel! Aan-en verkoop’. Ze gaat daar even een kijkje nemen (het is een 
soort hofje). Wanneer ze roept of er iemand is, komt Jan tevoorschijn. 
 
 

2.b) Welke mening heeft Mutter Gormsen (en de buurt) over Jan? Waarom? 
Jan is nogal een rokkenjager, want hij loopt altijd achter de vrouwen aan. 
 
 

2.c) Welke uitleg geeft Jan over zichzelf en zijn ‘Hühnerparadies’?  
Hij zegt dat hij niks te maken wil hebben met de vervuiling van de wereld en dat hij zich 
daarom terugtrekt in zijn hoenderparadijs. Hij wil niet medeplichtig zijn aan de 
vernietiging van de aarde. Het hoenderhof was van zijn opa en nu heeft hij het. 
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3.) Het feest (‘das große Lalala’) en de afloop geeft Vera veel te denken. 
a.) Over welke verschillende dingen? 

Of ze van Jan houdt of van Christoph. 
Of ze zwanger is of niet en zo ja wat ze dan zal doen. 
Of ze AIDS heeft of niet 
 

b.) Waarom is Vera boos op Jan? 
Hij deed heel vreemd en hij zei dat Vera nog niet volwassen was, omdat ze niet met 
iemand naar bed was geweest en hij heeft geen voorbehoedsmiddel gebruikt. Hij heeft 
de droom van de eerste keer verpest. 

 
c.) Hoe komt het weer goed? 

Jan praat het goed en hij zegt dat hij gesteriliseerd is en dat de eerste keer nooit prettig 
is. 

 
4.a) Om welke redenen wil Jan dat Vera bij hem blijft? 

Hij houdt van Vera en dan woont ze dichtbij hem. Hij wil zijn leven met haar 
doorbrengen. 
 

4.b) Om welke redenen wil Vera niet blijven? 
Ze wil niet in een kustdorp gaan wonen voor de rest van haar leven en ze wil niet in zijn 
hoenderparadijs leven. 
 

4.c) Aan het eind van het boek zwaait Vera naar Jan. Waarom eigenlijk?  
Ze neemt afscheid van Jan, want ze wil niet meer naar hem terugkeren, maar hij wil 
geen definitief afscheid nemen, Hij denkt dar Vera nog wel een keer terugkomt. 
 

Deutsch 
5. Es handelt sich in verschiedenen Hinsichten um ein modernes Buch. Welche Gründe 

kinntest du dafür geven? (Verwende mindestens 30 Wörter für deine Antword) 
Er wird gesprochen über Tschernobyl und Umweltverschmutzung. Auch sind er Hell’s 
Angels auf Motorrädern. Und AIDS, das Kondom und die Pille sind schon bekannt. 
Außerdem ist das Buch von einem Mann geschrieben durch den Augen eines Mädchens. 

 
 
 
 


