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Vooraf 

 

Het wordt warmer op aarde. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen. Miljoenen 

mensen ervaren de gevolgen: het aantal extreme natuurverschijnselen (orkanen, 

regenval, droogte) neemt toe, en deze verschijnselen worden steeds heftiger. De 

oorzaak? Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat menselijke activiteit een 

rol speelt. Vooral de uitstoot van CO2 heeft enorme gevolgen voor het klimaat.  

 

De komende weken zul je je bezighouden met het thema ‘natuur en milieu’. En je 

leest Honderd uur nacht (2014) van Anna Woltz. Dit boek speelt zich voor een groot 

deel af in New York, eind oktober 2012. In die periode werd de stad getroffen door 

een krachtige orkaan: Hurricane Sandy. 

 

Je zult met dit lespakket vijf weken werken. De eerste twee weken krijg je 

opdrachten over het thema natuur en milieu. Hoe wordt hierover geschreven in het 

nieuws? Je leest diverse nieuwsberichten uit kranten. We bekijken welke informatie 

deze bevatten en hoe ze zijn opgebouwd. Vanaf de derde week volgen opdrachten 

over het boek Honderd uur nacht. In week 5 sluit je het thema af met een 

schrijfopdracht en een (mondeling) interview. 
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Over Honderd uur nacht van Anna Woltz 

 

De komende twee weken, terwijl je de opdrachten maakt over het thema, kun je 

alvast beginnen in het boek. 

 

Leesaanwijzing: 

De veertienjarige Emilia ontdekt iets vreselijks over haar vader. Zonder dat iemand 

het weet, vliegt ze in haar eentje naar New York. Maar het appartement dat ze via 

internet huurde, bestaat niet. En er komt een verwoestende orkaan op de stad af. 

Samen met twee Amerikaanse jongens en een heldhaftig klein meisje bereidt Emilia 

zich voor op de storm van haar leven. 

 

*** 

 

 

Wat je in deze module leert? 

 

Woordenschat: Natuur en milieu 

Je leert allerlei woorden die je kunt gebruiken bij het schrijven en spreken over 

klimaat, klimaatverandering en natuurverschijnselen. 

 

Taalthema: Het krantenbericht 

Je leert welke informatie een nieuwsbericht bevat, en hoe een krantenbericht is 

opgebouwd. 

 

Het boek: personages, spanning en motieven 

Bij Honderd uur nacht leer je te spreken over personages. Ook leer je hoe de auteur 

open plekken en motieven gebruikt, bijvoorbeeld om spanning op te bouwen. 
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Week 1: opdrachten Natuur en milieu (1) 

 

 

Opdracht 1: Kennistekst natuur en milieu 

 

Hieronder zie je tien woorden staan die te maken hebben met natuur en milieu. 

Daaronder zie je tien definities. Combineer de woorden met de juiste definities. 

 

1. aardbeving 

2. droogte 

3. kernramp 

4. ontbossing 

5. orkaan 

6. overstroming 

7. plasticsoep 

8. smog 

9. tsunami 

10. vulkaanuitbarsting 

 

 

a) met roet of schadelijke chemische stoffen vervuilde, dikke mist 

b) lange periode zonder neerslag 

c) zeer hevige storm 

d) door een zeebeving veroorzaakte vloedgolf 

e) ongeval waarbij radioactieve stoffen in de atmosfeer terechtkomen 

f) grote hoeveelheid afval van kunststof die in zee ronddrijft 

g) het schudden of trillen van de aardkorst 

h) keer dat een vulkaan vuur en lava spuwt 

i) het verdwijnen van oerwoud door boskap of bosbranden 

j) het onder water lopen van land 

 

 

 



 

 5 

Opdracht 2: Opwarming van de aarde (video) 

 

Je gaat kijken naar een documentaire van ongeveer 15 minuten die de effecten laat 

zien van de opwarming van de aarde. De documentaire wordt gepresenteerd door 

André Kuipers, een Nederlandse astronaut die tweemaal in de ruimte was: in 2004 

en in 2011. Kuipers heeft de aarde vanuit het heelal gezien. Als wetenschapper is hij 

erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen op onze planeet. Je vindt de video via deze 

link: https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/#q=orkanen. 

 

Kijk naar de documentaire. Je ziet hieronder twintig uitspraken over deze 

documentaire. Geef bij elke uitspraak aan of deze waar is of niet waar.  

 

 Uitspraak waar/niet waar 

1 Groenland is het grootste eiland ter wereld.  

2 Op Groenland wonen ruim 50.000 mensen.  

3 80 % van de bewoners van Groenland leeft op de enorme 

ijskap. 

 

4 Volgens Kuipers smolt het in 2012 harder dan in eerdere 

jaren. 

 

5 De temperatuur in het noordpoolgebied is in 50 jaar met 

ongeveer twee graden gestegen. 

 

6 Volgens wetenschappers is de trend van de 

temperatuurstijging in het noordpoolgebied nog 

omkeerbaar. 

 

7 De ijskap in Groenland smelt gemiddeld een paar meter per 

jaar. 

 

8 Het smelten van landijs heeft grotere gevolgen voor de 

zeespiegelstijging dan het smelten van zee-ijs. 

 

9 Volgens Gert Polet van het Wereld Natuur Fonds is de 

zeespiegelstijging geen groot probleem, omdat het maar om 

1 millimeter per jaar gaat. 

 

10 De klimatoloog Gavin Schmidt rijdt meestal op z’n eigen 

fiets door New York. 

 

11 Volgens Gavin Schmidt werd orkaan Sandy duidelijk 

veroorzaakt door de klimaatverandering. 

 

12 Volgens Gert Polet kunnen grote ijsbergen van Groenland  

https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/#q=orkanen


 

 6 

ver drijven, zelfs tot New York.  

13 Het ijs op Groenland is ontstaan tijdens de laatste ijstijd.  

14 Het smelten van de ijskappen is een gevolg van de toename 

van de CO2 in de lucht. 

 

15 Peter Malik was vroeger bankier, maar is dat nu niet meer.  

16 Volgens Peter Malik gaat het bij de handel op Wall Street 

om kortetermijndenken, terwijl je voor natuur en milieu 

juist moet denken op de lange termijn. 

 

17 Volgens Peter Malik is Wall Street de afgelopen jaren 

veranderd, en zien zelfs zakenmensen nu dat de situatie 

ernstig is. 

 

18 André Kuipers vindt dat Sir Ivan Wilzig als activist veel 

goeds doet voor het milieu. 

 

19 Annie Novak wil stadsmensen laten zien hoe voedsel groeit.  

20 Volgens André Kuipers moet er nu snel wat worden gedaan 

om de CO2-uitstoot terug te brengen. 

 

 

 

Opdracht 3: leestekst 

 

Het artikel ‘Orkaan’ van de website Wikikids bevat veel informatie over orkanen. 

Waar komen ze voor? Wanneer? Hoe ontstaan ze? En welke gevolgen kan een 

orkaan hebben? Lees het artikel ‘Orkaan’ (leestekst 1) en beantwoord de vragen. 

 

1. Waarom zijn er dicht bij de evenaar geen orkanen? 

 

2. Onder welke klimatologische omstandigheden (water, wind, lucht) kan een orkaan 

ontstaan? 

 

3. Een orkaan bestaat uit het oog, de muur en regenbanden. Waar is het weer het 

heftigst? 

 

4. Wanneer is het orkaanseizoen in de Verenigde Staten? 

 

5a. Stel dat je een vrij stevig houten huis hebt direct op het strand. Bij welke 

orkaankracht zal dit huis worden vernield? 
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b. Stel je een bakstenen huis voor, ongeveer 2 km van de kust. Bij welke 

orkaankracht kun je zware schade aan dit huis verwachten? 

 

6. Waarom kan een orkaan niet sterker worden als hij boven land is? 

 

7. In het boek Honderd uur nacht speelt orkaan Sandy (2012) een hoofdrol. In 

principe wordt elke naam na 6 jaar weer gebruikt. Toch kwam de naam niet voor in 

de lijst voor 2018. Waarom niet, denk je? 
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Week 2: opdrachten Natuur en milieu (2) 
 

 

Opdracht 1: Woordenschat natuur en milieu 

Welke natuurverschijnselen en -rampen herken je op onderstaande pictogrammen? 

Kies uit de volgende woorden: 

 

aardbeving - aardverschuiving - bosbrand - droogte – giframp – kernramp - lawine -

meteorietinslag - olieramp - opwarming van de aarde – onweer - overstroming - 

sneeuwval - tornado - tsunami - vulkaanuitbarsting 
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Opdracht 2: Leestekst 2 

 

Lees het artikel ‘Orkanen worden steeds trager en gevaarlijker: overlast door zware 

regenval neemt toe’ uit De Volkskrant (leestekst 2) en beantwoord de onderstaande 

vragen. 

 

1. Orkanen zijn gevaarlijk, en dat gevaar komt niet alleen van de kracht van de 

windvlagen. In het begin van dit artikel worden twee andere verschijnselen 

genoemd die voor gevaar kunnen zorgen. Welke twee? 

 

2. Wat is volgens James Kossin het probleem van trage orkanen? 

 

3. Waar in de wereld is de vertraging van orkanen het grootst? 

 

4. Volgens Kossin kunnen bij het vertragen van orkaanbewegingen meer factoren 

een rol spelen dan alleen klimaatverandering. Welke andere factor noemt hij? 

 

5. Als de temperatuur op aarde 1 graad Celsius toeneemt, zal dit ertoe leiden dat 

orkanen meer schade veroorzaken. Leg in je eigen woorden uit waarom. 

 

6. Wat vindt Van Oldenborgh van de studie van Kossin? Waarom? 

 

 

Opdracht 3: Kijken/schrijven 
 
 

Kijk naar de video ‘Hurricane Sandy: As It Happened’. Je vindt de video hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=KeaG1jRLIBw. De video is Engelstalig. 

Beantwoord de volgende vragen, in het Nederlands. 

 

1. In het eerste deel van de video hoor en zie je hoe de bewoners van New York zich 

voorbereiden op de komst van Sandy. Welke adviezen hoor je? En hoe bereiden de 

mensen zich voor? Beschrijf nauwkeurig wat er als voorbereiding wordt gedaan. 

 

2. In het tweede deel van de video gaat het over de gevolgen van de orkaan. Welke 

gevolgen zijn er? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KeaG1jRLIBw
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Opdracht 4. Het nieuwsbericht 

 

 

Theorie 

 

Orkaan Sandy was wereldnieuws. Ook in Nederlandse kranten verschenen 

nieuwsberichten, achtergrondartikelen en reportages. Teksten in kranten zijn 

uiteraard geen fictieve verhalen. Het zijn zakelijke teksten. De auteur van een 

zakelijke tekst heeft veel oog voor het doel en het publiek van zijn tekst. Vaak 

heeft zo’n tekst een tamelijk vaste vorm. Hieronder zullen we één vorm 

(tekstsoort) bekijken, namelijk het nieuwsbericht. 

 

Een journalist probeert altijd een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen. Daarvoor 

wordt in de journalistiek een ezelsbruggetje gebruikt: de 5W1H-methode. Ze geven 

antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. 

1. Wie: over wie gaat het nieuwsbericht?  

2. Wat: wat is er precies gebeurd?  

3. Waar: op welke plek is het gebeurd? 

4. Wanneer: op welke datum/tijd is het gebeurd?  

5. Waarom: waarom is het gebeurd?  

6. Hoe: hoe is het gebeurd? 

 

 

Opdracht 

 

Lees het volgende nieuwsbericht, uit de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, van 27 

oktober 2012.  
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Dodental orkaan Sandy loopt op tot 44 

Ellen Provoost 27 oktober 2012 Bron: Ad.nl  

 REUTERS 

WEERNIEUWS Zeker 44 mensen in het Caraïbisch gebied zijn omgekomen 

door orkaan Sandy. Het natuurgeweld trof Cuba en Haïti de afgelopen 

dagen het hardst. Daar vielen respectievelijk 11 en 29 slachtoffers. Eerder 

vandaag was de kracht van Sandy afgezwakt tot een tropische storm, maar 

intussen spreken de weerdiensten opnieuw van een orkaan.  

Nadat hij afgezwakt was tot een tropische storm, is Sandy vandaag opnieuw 

aangesterkt tot een orkaan. Dat melden de meteorologen van het Amerikaanse 

National Hurricane Center, die het weerfenomeen nauwlettend in de gaten houden. 

In het oosten van de Verenigde Staten zijn de voorbereidingen op Sandy inmiddels 

in volle gang. Media daar noemen de krachtige orkaan inmiddels ‘frankenstorm’. De 

Amerikanen houden rekening met overstromingen en stroomuitval. Vandaag was 

nog niet te voorspellen waar en wanneer Sandy precies aankomt bij de VS. 

 

New York City 

De Amerikaanse weerdiensten hebben de orkaan Sandy afgezwakt tot een tropische 

storm. Met windsnelheden tot 110 km/u lijkt Sandy evenwel nog steeds op weg om 

de oostkust van de Verenigde Staten vanaf morgenochtend keihard te treffen. 

Volgens meteorologen kan Sandy in totaal vier staten aandoen. In de loop van de 

week, wellicht dinsdag, zou de storm ook New York City treffen. 
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“Wees goed voorbereid”, waarschuwt meteoroloog Bob Smerbeck in de New York 

Post. “Dit kan een storm van historische omvang worden die in een groot gebied 

voor catastrofale schade kan zorgen.” 

 

De New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg heeft de inwoners van zijn stad 

aangeraden een ‘kit’ samen te stellen om de passage van Sandy veilig door te 

komen. Hij vraagt hen onder meer flessen water, medicijnen en een zaklamp bijeen 

te zoeken. 

 

Ook volgens CNN kan Sandy zich ontwikkelen tot een ‘superstorm’. De totale 

toegebrachte schade zou, zo schat de nieuwszender, kunnen oplopen tot 3,2 miljard 

dollar (2,5 miljard euro). 
 

Bron: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/weernieuws/dodental-orkaan-sandy-loopt-op-tot-

44~a054e13d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

Ga na of het artikel antwoord geeft op de 6 vragen. Probeer alle vragen te 

beantwoorden: 

 

1. Wie? 

2. Wat? 

3. Waar? 

4. Wanneer? 

5. Waarom? 

6. Hoe? 
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Week 3: Honderd uur nacht (1) 
 

 

Opdracht 1: Personages 

 

De personages in Honderd uur nacht hebben allemaal een of meerdere problemen 

en gaan daar op hun eigen manier mee om. 

 

a. Neem onderstaande tabel over en vul aan.  

 

Personage Probleem Actie/reactie van 

personage 

Emilia Haar vader (schooldirecteur) 

heeft tientallen sms’jes gestuurd 

naar een 17-jarige leerlinge, die 

bij Emilia op school zit. 

Emilia loopt weg naar 

New York. 

 

Seth Zijn vader is twee jaar geleden 

overleden en Seth weet niet of 

het een ongeluk was of een 

zelfverkozen dood. 

Seth trekt zich terug en 

wil met niemand over zijn 

vader praten. 

Jim   

Abby   

Emilia’s vader   

 

 

b. Welk personage gaat het best met zijn of haar probleem om, vind je? En wie gaat 

het minst goed met zijn of haar probleem om? Leg je antwoord uit. 
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Opdracht 2: het karakter van Emilia 

 

a. Bekijk de lijst met karaktereigenschappen hieronder. Welke 

karaktereigenschappen vind je het beste passen bij Emilia? Noteer de vijf 

karaktereigenschappen die volgens jou het beste bij haar passen. 

 

Lijst met karaktereigenschappen: 

aardig – slim – lief – controlfreak – open voor verandering – makkelijk in de omgang 

– dapper – zorgzaam – grappig – op zichzelf – spontaan – verstandig – gevoelsmens 

– rationeel – creatief – kunstzinnig – gemeen – onhandig – laf – onnadenkend – 

groepsmens – paniekerig – vrolijk 

 

 

b. Op de site https://www.quest.nl/test/wat-is-jouw-karakter vind je een 

karaktertest. Probeer deze test te doen voor Emilia. Aan het einde van de test vind 

je de beschrijving die deze test oplevert. Kopieer deze beschrijving hieronder. 

 

 

c. Vind je dat de beschrijving klopt? Wat klopt er wel/niet? 

 

 

 

Opdracht 3: Plaats/ruimte 

 

Hieronder zie je een plattegrond van Manhattan. 

 

 

https://www.quest.nl/test/wat-is-jouw-karakter
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In het boek komen onderstaande locaties voor. Zet de getallen 1 t/m 8 op de juiste 

plek op de plattegrond. 

 

1. wijk SoHo (appartement van Seth en Abby) 

2. metrohalte 77th Street 

3. Central Park 

4. The Metropolitan Museum of Art 

5. Union Square- Dos Toros (Fourth Avenue) 

6. Vrijheidsbeeld (Statue of Liberty/Lady Liberty) 

7. Barnes & Noble (Fifth Avenue, tussen 45th en 46th Street) 

8. The Frick Collection 
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Week 4: Honderd uur nacht (2) 
 

 

Opdracht 1: spanning en open plekken 

 

Open plekken 

Veel verhalen worden spannend doordat er vragen worden opgeworpen, die niet 

meteen beantwoord worden. Zo'n vraag wordt een open plek genoemd. De afstand 

tussen de open plek (de vraag) en de invulling ervan (het antwoord) noem je 

een spanningsboog. Als een vraag al vrij snel wordt beantwoord, is er sprake van 

een korte spanningsboog; als het heel lang duurt voordat de vraag wordt 

beantwoord, is er sprake van een lange spanningsboog. 

 

Neem de tabel over en vul aan tot je totaal vijf open plekken hebt. (Het is handig 

om erbij te zetten op welke bladzijde dit staat, maar als je het paginanummer niet 

zo snel kunt vinden hoef je hier niet naar te zoeken.) 

 

 Open plek (vraag) Antwoord 

1 Wat heeft Emilia’s vader gedaan, 

waardoor hij de wereld heeft 

verwoest? (blz.7) 

 

2  Abby is het zusje van Seth (blz. 30). 

3   

4   

5   
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Opdracht 2: Motief smetvrees 

 

Emilia heeft smetvrees. Smetvrees is een motief in het boek. Een motief is iets (een 

woord, een voorwerp, een situatie, een emotie enz.) dat op verschillende momenten 

in het verhaal terugkomt. 

 

a. Noem drie momenten in het verhaal waarop Emilia last heeft van smetvrees. 

 

b. Vind je dat Seth, Jim en Abby goed met Emilia’s smetvrees omgaan? Waarom 

wel/niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat Emilia over bacteriën zegt, lijkt allemaal te kloppen. Zo vertelt ze Abby dat er 150 soorten 

bacteriën op één hand zitten (zie blz. 147). En op internet vind je dit getal inderdaad terug. 

Bijvoorbeeld hier: 

 

Niemand weet precies hoeveel bacteriën er op een hand van een mens zitten, maar één ding is 

duidelijk: het zijn er erg veel. Er worden getallen genoemd van meer dan 150 verschillende soorten 

op een hand. Grappig is dat op een vrouwenhand meer bacteriën zitten dan op een mannenhand. 

Dat zou mogelijk te maken hebben met hormonen, de samenstelling van de huid, die tussen mannen 

en vrouwen anders is, en met regelmatig gebruik van crèmes. 

Wist je dat we eigenlijk vol zitten met bacteriën? Behalve op je huid zitten er ook veel in je mond, 

keel, luchtpijp en darmen. In totaal is dat zo'n twee kilo! Dat is nogal wat, dus. 

 

(https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-lichaam/hoeveel-bacterien-zitten-er-op-een-hand-

van-een-mens) 
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Opdracht 3: oordeel boek 

 

Honderd uur nacht verscheen in 2014. Het jaar erop kreeg het een belangrijke prijs, 

de Nienke van Hichtum-prijs 2015. Edward van de Vendel – jeugdboekenschrijver, 

dichter en vertaler – sprak een fantastische laudatio (= lofrede) uit voor Honderd 

uur nacht, waarin hij vertelde over een geheim genootschap: de Bende van de 

Zwarte Woltzhand – ‘also known als de ware cultuur-avantgarde van de Lage 

Landen’. 

 

Hieronder zie je de tekst. Lees eerst deze tekst, beantwoord daarna de vragen. 

 

 
 
 
Laudatio Anna Woltz 

 
JAMMER, NIENKE VAN HICHTUMJURY, JAMMER 
 
door Edward van de Vendel 

  
En bedankt, jury van de Nienke van Hichtumprijs. Anna was van ons, nu moeten we 
haar zeker gaan zitten delen. Dat willen we eigenlijk niet en hoe moet dat nou. 
 
Kijk, het begon voor ons met RED MIJN HOND, het boek dat Anna in 2008 
publiceerde over Jessie die haar hond, de liefste hond van de wereld, moet 
verdedigen. We hadden daarvoor al andere boeken van Anna gelezen, die vielen op 
omdat ze zo fris en spannend waren, maar RED MIJN HOND had die betoverende 
warmte waarvan een goed boek een belangrijk boek wordt. Dat mededogen is 
daarna altijd de bodem onder haar werk gebleven, maar daar gaat het nu niet om. 
Het gaat erom dat we na het lezen een mooi geheim hadden, en dat geheim heette 
Anna Woltz. 
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Ik zeg: ‘we’, en daar bedoel ik de kinderen mee. Ze gaven Anna voor RED MIJN 
HOND de prijs van de Vlaamse Kinderjury, een prijs die ze daarna nog vaak zou 
krijgen, de prijs is overigens een plantje en dat Anna warm en zorgzaam is blijkt wel 
uit het feit dat zij als enige auteur al die plantjes in leven heeft gehouden, ze staan 
nog steeds in haar vensterbank. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat 
we zo’n fijn clubje waren, wij, de kinderen van Nederland en België, aangevuld met 
een groepje volwassenen dat boeken voor kinderen leest, zeg maar kinderen in 
bibliothecariskleren of kinderen in collegaschrijverskleren. Wij waren exclusief. Als 
we elkaar op straat tegenkwamen knipoogden we, tikten aan onze pet, we 
fluisterden in het voorbijgaan ‘Anna Woltz’ en dan lachten we fijntjes. 
 
In 2011 schreef ze EVI, NICK EN IK, een boek dat in Duitsland KÜKENSOMMER heet. 

KÜKENSOMMER! Dat alleen al. Maar daar gaat het niet om. Toen werd het 
gevaarlijk, want recensent Bas Maliepaard verbrak in het dagblad Trouw onze 
erecode. Hij schreef dat het tijd werd voor een Zilveren Griffel, néééé, riepen wij, 
geen Griffel, néé, hou je mond nou toch Bas! Gelukkig reageerde de griffeljury 
verstandig: ze luisterde niet. Pfjoew. 
 
In 2012 en 2013 beleefden we veilige jaren waarin we dolgelukkig nieuwe 
Woltzboeken lazen, och wat was dat een mooie tijd, we waren ondergronds en we 
waren talrijk, maar toen, in 2013 verscheen MIJN BIJZONDER RARE WEEK MET 
TESS, een schitterend boek over Samuel, die een onvergetelijke vakantie beleeft. En 
wat gebeurde er? Niet alleen Trouw, maar ook allerlei andere kranten schreven dat 
het nu toch wel gek moest lopen mocht Anna Woltz geen griffel krijgen. Damn. Het 
einde van ons rozekruizersbestaan leek nabij. We hadden de pé in, ons geheime 
groeten werd desperater, want we wisten dat het nu snel voorbij zou zijn. En toen, 
goddank, werden we wéér gered. De griffeljury kende haar opnieuw géén griffel toe. 
Wel een Vlag en Wimpel, maar hey, een Vlag en Wimpel, daarmee zou u, het grote 
gemeen grommende volwassenenpubliek niet uit uw Woltz-onwetendheid gewekt 
worden. Anna kreeg ook opnieuw de Vlaamse Kinderjuryprijs, uiteraard, maar dat 
was eigenlijk ónze prijs, wij, kinderboeklezers, also known als de ware cultuur-
avantgarde van de Lage Landen. 
 
Goed, achteraf zeggen we: misschien was het niet vol te houden, het koesteren van 
een schrijfster die grappig én spannend kan schrijven, die geen zwakke boeken uit 
haar laptop weet te krijgen, het lúkt haar gewoon niet. En dan die lách, Anna’s lach! 
Maar goed, daar gaat het niet om. 
 
Het gaat om 2015. HONDERD UUR NACHT verscheen, over vier kinderen die op 
elkaar aangewezen raken tijdens een orkaan in New York. Een rotboek. Het is 
namelijk zó goed dat we wisten: dit wordt springtij. Iedereen gaat dit lezen, weg 
Woltzworshippersgilde, weg Bende van de Zwarte Woltzhand, weg 
VrijWoltzMetselarij. En inderdaad, HONDERD UUR NACHT werd vrijwel meteen 
genomineerd voor de Gouden Lijst, de Prijs van de Jonge Jury én de Woutertje 
Pieterseprijs. Maar eens te meer daalde over ons de mercy neer, want elk van die 
domme jury’s liet na het boek daadwerkelijk te bekronen! Het was geweldig, we 
vierden ondergrondse feestjes, Anna was nog steeds van ons. Goed, het boek werd 
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in De Wereld Draait Door getipt door het boekenpanel, maar dat konden we hebben, 
– ha, wie kijkt er nu naar De Wereld Draait Door? 
 
Maar toen, Nienke van Hichtumjury, kwamen jullie. Met deze prachtige Nienke van 
Hichtumprijs. Terecht toegekend natuurlijk, voor volgens ons niet alleen een 
belangrijk boek, maar ook een belangrijk schrijverschap. En toch: zo jammer. Nu 
kunnen we het niet meer geheimhouden. 
 
We zijn bij elkaar gaan zitten, facetimevergaderingen, kladblokbriefjes en 
postduifberichten, en dit is wat we besloten hebben: oké – dan – we – zullen – haar 
– delen. Misschien waren we te zelfzuchtig, misschien heeft u, Mensen van de Rest 
van de Wereld, inmiddels ook recht op Anna Woltz. Dus: wees voorzichtig met ons 

oogverblindende geheim, ze moet nog lang mee, maar: Hierbij Schenken We U 
Haar. 
 
Op één voorwaarde. Er is intussen een nieuw boek, het heet GIPS. Het is spetterend 
en warm en steengoed. Dat gaat u nu allemaal lezen, en dat begrijpen we. Maar 
beloof ons tenminste dit: als u elkaar tegenkomt op straat, knipoog even, tik aan uw 
pet en fluister het de rest van uw dagen zachtjes voor u uit: Anna. Anna Woltz. 
 
 

 

1. Edward van de Vendel spreekt een lofrede uit, en de opening (‘jammer, Nienke 

van Hichtumjury, jammer’) is in zo’n situatie nogal merkwaardig. En iets over de 

helft van zijn laudatio noemt Van de Vendel Honderd uur nacht een ‘rotboek’. 

 

a. Leg nauwkeurig uit waarom Edward van de Vendel Honderd uur nacht een 

rotboek noemt. 

 

b. Wat vond jij van Honderd uur nacht? (Probeer het precies te verwoorden. Want 

‘leuk’ is iets anders dan ‘interessant’ of ‘spannend’. Probeer onder woorden te 

brengen wát je er goed of niet goed aan vond.) 
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Week 5: Krantenteksten 
 

 

THEORIE 
 

De omgekeerde piramide 

Wat is de omgekeerde piramide? 

De omgekeerde piramide wordt veel gebruikt voor nieuwsberichten. Het idee 
hierbij is dat voor sommige lezers het hoofdnieuws (soms zelfs alleen de kop) 

voldoende is; daarna wil de lezer naar het volgende item. Een andere lezer 
heeft meer tijd, of meer interesse in het onderwerp, en wil juist wél details. 
Het idee van de omgekeerde piramide is dat de belangrijkste info eerst komt. 

 

De belangrijkste elementen van een nieuwsbericht staan dus in de eerste 
alinea’s; de minder belangrijke doorgaans achteraan. Onder tijdsdruk kan 
een bericht zo snel ingekort worden: de laatste alinea kan makkelijk worden 
weggelaten zonder dat dit door de lezer wordt opgemerkt. 

 

Bovenstaande zegt iets over de opbouw van een nieuwsbericht. Een andere 

eigenschap van een krantentekst is dat de journalist bij elke uitspraak zijn bron zal 

aangeven. Prettig voor de lezer, want zo kan de lezer controleren waar de uitspraak 

van de journalist op is gebaseerd. Zo staat in de eerste alinea na de lead: Dat 

melden de meteorologen van het Amerikaanse National Hurricane Center (…). 

 

a. Probeer in het artikel nog drie andere bronnen te vinden. Noem deze drie 

bronnen. 
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b. Schrijfopdracht (voorbereiding) 

Lees nog eens het artikel ‘Dodental orkaan Sandy loopt op tot 44’, uit Het Laatste 

Nieuws, dat je las in week 2 (opdracht 4). Dit artikel werd geschreven vóór Sandy 

de Amerikaanse oostkust bereikte. Na het lezen van Honderd uur nacht en na de 

opdrachten van de afgelopen weken weet je welke gevolgen Sandy had voor New 

York. Je gaat nu zelf een nieuwsbericht schrijven met het nieuws nadat Sandy over 

New York heen is geraasd. 

 

Bedenk vijf vragen waar een Nederlandse lezer antwoord op zal willen. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

c. Schrijfopdracht (tekst) 

Schrijf nu het krantenbericht. Let hierbij op het volgende: 

> 5W1H-methode (zie week 2, opdracht 4) 

> een goede kop + lead 

> drie bronnen (die kun je eventueel zelf bedenken) 

> de omgekeerde piramide 

> een mooie lay-out 

 

 

 

  



 

 23 

Opdracht 2 

 

Toen de orkaan Sandy in 2012 over Amerika raasde, bracht uiteraard ook het 

Jeugdjournaal verslag hiervan uit. Voor het Jeugdjournaal zou het natuurlijk heel 

interessant zijn om Emilia te kunnen interviewen – een veertienjarig meisje dat erbij 

was! Stel je voor dat jij Emilia bent en wordt geïnterviewd door een journalist van 

het jeugdjournaal. Je docent speelt de rol van journalist, jij speelt de rol van Emilia. 

Bereid dit interview voor. 

 

Ter voorbereiding: 

Inhoud: Denk erover na wát je wilt vertellen. Wat waren voor jou de meest 

opmerkelijke gebeurtenissen tijdens en na de orkaan? Wat denk je dat interessant is 

voor je publiek (kinderen en jongeren in Nederland)? 

 

Structuur: Denk erover na hoe je je verhaal boeiend kunt maken voor je publiek. 

En denk na over de toon. Je bent er niet alleen om informatie te geven, maar je 

bent er ook om iets van jezelf (Emilia!) te laten zien. En Emilia mag lief zijn, maar 

ook brutaal. Behulpzaam maar ook eigenwijs. Welke toon kies je? 

 

Taal: Zoek vooraf woorden op die je nodig hebt. Het is een interview, en het zou 

mooi zijn als je een beetje snel en levendig kunt spreken. Fijn als je enthousiast 

kunt overkomen! 

 

Het interview vindt plaats in een Skype-gesprek met je docent. 
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Verantwoording 

 

Bij het maken van dit lesmateriaal is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen. 

 

Afbeelding voorkant: https://weerenklimaat.wordpress.com/opwarming-van-de-

aarde/ 

Afbeelding ‘Loesje’: www.loesje.nl 

Leesaanwijzing ‘Honderd uur nacht’: www.lezenvoordelijst.nl 

Voor de definities van woorden (opdracht 1) is gebruik gemaakt van www.vandale.nl 

en www.woorden.org en www.anw.inl.nl. 

Fokke en Sukke: http://fokkesukkearchief.nl/cartoon/Fokke-en-Sukke-letten-op-de-

milieubalans-300708(1719)  

Video met André Kuipers: https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-

klimaatverandering-1/#q=orkanen 

Leestekst 1 (Wikikids): https://wikikids.nl/Orkaan (ingekort/bewerkt) 

‘hurricane names 2018’: https://www.almanac.com/content/hurricane-names-

hurricane-season 

Pictogrammen week 2: https://www.alamy.es/foto-los-desastres-naturales-el-

conjunto-de-iconos-de-estilo-de-dibujos-animados-135600262.html  

Leestekst 2 (Volkskrant): https://www.volkskrant.nl/wetenschap/orkanen-worden-

steeds-trager-en-gevaarlijker-overlast-door-zware-regenval-neemt-toe~b60fdabe/  

Video week 2 (Wall Street journal): 

https://www.youtube.com/watch?v=KeaG1jRLIBw  

Leestekst 3: https://decorrespondent.nl/10169/klimaatverandering-onze-toekomst-

op-een-planeet-die-steeds-warmer-wordt/1120715321-7b9ae659 

(ingekort/bewerkt) 

Honderd uur nacht, opdracht 1 (week 3): www.lezenvoordelijst.nl 

Honderd uur nacht, opdracht 2 (week 3): www.lezenvoordelijst.nl (bewerkt; de tekst 

met karaktereigenschappen komt van: https://www.quest.nl/test/wat-is-jouw-

karakter 

Honderd uur nacht, opdracht 3 (week 3): www.lezenvoordelijst.nl (bewerkt; 

plattegrond Manhattan van http://www.orangesmile.com/travelguide/port-auth-

downtn-manhattan-airport/high-resolution-maps.htm) 

Honderd uur nacht, opdracht 1 (week 4): www.lezenvoordelijst.nl 

https://weerenklimaat.wordpress.com/opwarming-van-de-aarde/
https://weerenklimaat.wordpress.com/opwarming-van-de-aarde/
http://www.loesje.nl/
http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.vandale.nl/
http://www.woorden.org/
http://www.anw.inl.nl/
http://fokkesukkearchief.nl/cartoon/Fokke-en-Sukke-letten-op-de-milieubalans-300708(1719)
http://fokkesukkearchief.nl/cartoon/Fokke-en-Sukke-letten-op-de-milieubalans-300708(1719)
https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/#q=orkanen
https://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-klimaatverandering-1/#q=orkanen
https://wikikids.nl/Orkaan
https://www.almanac.com/content/hurricane-names-hurricane-season
https://www.almanac.com/content/hurricane-names-hurricane-season
https://www.alamy.es/foto-los-desastres-naturales-el-conjunto-de-iconos-de-estilo-de-dibujos-animados-135600262.html
https://www.alamy.es/foto-los-desastres-naturales-el-conjunto-de-iconos-de-estilo-de-dibujos-animados-135600262.html
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/orkanen-worden-steeds-trager-en-gevaarlijker-overlast-door-zware-regenval-neemt-toe~b60fdabe/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/orkanen-worden-steeds-trager-en-gevaarlijker-overlast-door-zware-regenval-neemt-toe~b60fdabe/
https://www.youtube.com/watch?v=KeaG1jRLIBw
https://decorrespondent.nl/10169/klimaatverandering-onze-toekomst-op-een-planeet-die-steeds-warmer-wordt/1120715321-7b9ae659
https://decorrespondent.nl/10169/klimaatverandering-onze-toekomst-op-een-planeet-die-steeds-warmer-wordt/1120715321-7b9ae659
http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.lezenvoordelijst.nl/
https://www.quest.nl/test/wat-is-jouw-karakter
https://www.quest.nl/test/wat-is-jouw-karakter
http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.orangesmile.com/travelguide/port-auth-downtn-manhattan-airport/high-resolution-maps.htm
http://www.orangesmile.com/travelguide/port-auth-downtn-manhattan-airport/high-resolution-maps.htm
http://www.lezenvoordelijst.nl/
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Honderd uur nacht, opdracht 2 (week 4): info over bacteriën van de site 

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-lichaam/hoeveel-

bacterien-zitten-er-op-een-hand-van-een-mens) 

Honderd uur nacht, opdracht 3 (week 4): inleidende tekst en laudatio van de 

website van Anna Woltz: http://annawoltz.nl 

Voor het gedeelte over nieuwsberichten is gebruik gemaakt van de heel mooie site: 

www.nieuwsindeklas.nl. Ook werd 

http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7197/_assets/7197d13.pdf gebruikt. 

Artikel Het Laatste Nieuws: Bron: https://www.hln.be/wetenschap-

planeet/weernieuws/dodental-orkaan-sandy-loopt-op-tot-

44~a054e13d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Over de omgekeerde piramide: https://www.taaluilen.nl/schrijven-volgens-de-

omgekeerde-piramide/ 

 

En natuurlijk het boek zelf: 

Anna Woltz, Honderd uur nacht. Amsterdam: Querido. 2017. 10e druk. 

 

 
* 

 

 

© Dit lespakket bij Honderd uur nacht is ontwikkeld door Pieter van der Vorm. Behalve voor 

persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze syllabus te 

verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand of openbaar te maken, in enige 

vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VORM Tutoring. 
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