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1. Deze roman begon als een TV-serie. Kunt u dat merken? Vindt u dat een voordeel of een 
nadeel? 

2. Zou u een hoofdpersoon in het boek kunnen aanwijzen? 
3. Kunt u de titel verklaren? 
4. Welke passage uit het boek vond u het indrukwekkendst?  
5. Wat vindt u van Joey Drew? Is hij een slechterik of heeft hij ten diepste een goed hart? 
6. Welke persoon in het boek vindt u het sympathiekst, en welke het minst sympathiek? 

Waarom? 
7. Daantje komt er in het verhaal niet goed van af. Wat zou Magrieta in hem gezien hebben?  
8. Daantje overschreeuwt altijd zichzelf en de waarheid met zijn leugens. Volgens Du Plessis 

spreekt zijn geweten alleen als hij in de kerk aan het avondmaal deelneemt. Waarom juist 
daar? 

9. Tante Gertruida heeft een lesbische geaardheid. Had iemand uit haar omgeving dat door? 
10. De familie Minter was zwaar geplaagd door het ongeluk. Hoe gaan de verschillende 

gezinsleden daarmee om? 
11. Finaatje Minter was paranormaal begaafd. Vind u haar dromen geloofwaardig? Is er verschil 

in uw oordeel over geloofwaardigheid tussen de tijd dat u het boek las en achteraf als u 
erover nadenkt? 

12. Waarom zou Soldaat altijd gezwegen hebben, en waarom kort voor zijn dood toch alles 
hebben opgebiecht aan Magrieta? 

13. Martie van Wyk is het felst gekant tegen de Engelsen. Vindt u haar opstelling reëel, 
heldhaftig, of juist dwaas? Vergelijk het met hoe we in Nederland aankijken tegen de Tweede 
Wereldoorlog en de houding van mensen tegenover de bezettende macht. Is Martie een 
verzetsheld en haar man Wynand een NSB-er, of ligt het genuanceerder? 

14. Majoor Brooks is een echt ‘round character’ met verschillende eigenschappen die op het 
eerste gezicht niet bij elkaar lijken te passen. Kunt u er een paar noemen? Vindt u hem 
overtuigend getekend? 

15. Feest van de ongenoden stelt vragen over geloof, hoop en liefde. Alle drie zijn ze in het begin 
rijkelijk aanwezig in de familie Van Wyk. Blijft er door de oorlog in de verschillende 
gezinsleden nog iets van over? 

16. Bij opa Daniël zijn godsdienst en nationalisme in het begin van het boek nauw met elkaar 
verbonden. Welk gevolg heeft dat voor hem? Wat vindt u van deze verbinding? 

17. Waarom leidde de oorlog wel tussen het vervagen van het standenverschil (Petrus mag 
trouwen met Nellie) maar niet van het rassenverschil (Soldaat blijft in een hutje wonen; de 
zwarten crepeerden tijdens het beleg van Kimberley zonder dat de blanken zich erom 
bekommerden)? 

 


