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De laatste uren van Josephine
Donkers

In het kort

Josephine, Lucy en Isolde vieren na hun eindexamen zes dagen lang vakantie op een camping

in Spanje. Wat de vakantie van hun leven had moeten worden, draait uit op een teleurstelling.

Josephine wordt gedumpt door haar vriendje en ze gaat liever niet mee feesten. Al snel

ontstaat er gekibbel en geruzie tussen de drie vriendinnen.

Op de laatste avond van de vakantie wordt Josephine vermist en de volgende ochtend wordt

zij dood aangetro�en onder aan een klif. Lucy en Isolde worden verhoord door de politie,

maar vertellen verschillende verhalen over de laatste avond. Heeft haar dood iets te maken

met haar vreemde gedrag van de afgelopen week?

Om over na te denken

1. Lucy maakt stiekem gebruik van de creditcard van Josephine. Wat vind jij hiervan? 

2. Isolde liegt tegen haar vriendinnen dat ze in een kliniek voor eetstoornissen zit. Waarom

doet ze dat denk je?

3. Josephine luistert vaak naar het nummer ‘Lonely’ van Justin Bieber. Waarom denk je dat

ze juist naar dit nummer luistert? 

4. Wat vond je van de afwisseling in perspectief tussen Lucy en Isolde? Vind je dat het

verhaal door deze afwisseling spannender wordt? Licht je antwoord toe.

5. Pas op de allerlaatste bladzijde kom je erachter wat er met Josephine is gebeurd. Of had

jij al eerder aanwijzingen gevonden?

6. Begrijp jij Josephines keuze om naar Barcelona te vluchten? Licht je antwoord toe.

Personages

Josephine

17 jaar

Blond haar, blauwe ogen

Heeft haar eindexamens verknald, dus moet het examenjaar overdoen



Josephine woont met haar ouders en twee oudere broers in een groot huis. Haar oudere zus

woont in Barcelona. Ze heeft dure kleren mee op vakantie. Het zijn nieuwe kleren waar het

prijskaartje nog aanhangt. Volgens haar vriendinnen is Josephine vlak voor de vakantie

veranderd. Ze is vaak met haar gedachten ergens anders en gaat liever niet mee stappen en

drinken. Ze is verdrietig omdat het net uit is met haar vriendje Christopher. Ze loopt in

Christophers oversized shirts en luistert naar het nummer ‘Lonely’ van Justin Bieber. 

Isolde

Emotioneel, huilt snel

Haar ouders zijn gescheiden

Ze gaat na de vakantie studeren in Leiden

Isolde vindt zichzelf te dik en voelt zich daar niet prettig bij. Ze faket dat ze opgenomen is in

een kliniek voor eetstoornissen. Deze leugen zet de vriendschap tussen Isolde en Josephine

onder druk.

Ze heeft medelijden met zichzelf, omdat ze vroeger thuis veel geruzie heeft meegemaakt en

omdat ze dik is. Ze weet daardoor vaak de aandacht op zichzelf te richten, maar op een

negatieve manier. Josephine en Lucy vinden dit vervelend. ‘Eersteklas aandachtzoeker’ zegt

Josephine over haar (p. 88).

Lucy

Houdt wel van een feestje en drinkt veel alcohol

Ze woont samen met haar moeder

Gaat na de vakantie aan de slag als afwashulp in een restaurant 

Lucy is vrij direct in haar uitspaken en weet wat ze wil. Ze is losbandiger dan haar andere

vriendinnen. Zo gaat ze in haar eentje op stap met een groep onbekenden van de camping.

Als ze stiekem Josephines creditcard gebruikt om alle drankjes te betalen voor deze groep,

geniet ze van de aandacht. Maar dan voelt ze zich schuldig en schaamt ze zich. En beseft ze

hoeveel ze hiervoor moet werken om dit te kunnen terugbetalen. Want zij en haar moeder

hebben niet veel geld.

Opbouw

In deze novelle wordt het verhaal van Josephine verteld. Alleen niet door Josephine zelf. Het

boek begint met het nieuwsbericht dat er een Nederlands meisje dood aangetro�en is onder

aan een klif bij een Spaanse jongerencamping. Vervolgens wordt het verhaal van Josephine

afwisselend verteld vanuit het perspectief van haar vriendinnen Lucy en Isolde. Ze vertellen

elk afzonderlijk tijdens hun politieverhoren over wat er is gebeurd. Dat wordt verder duidelijk

gemaakt in een �ashback die daarna volgt. Elke �ashback is voorzien van een tijdstip,

bijvoorbeeld ‘Zaterdagavond 23.45 uur. De laatste 5 uur en 52 minuten van Josephine

Donkers’ (p. 11).



Thema's en motieven

Vriendschap

De vriendschap tussen de drie vriendinnen staat centraal in het verhaal. Door de opbouw

met de verschillende perspectieven, lees je hoe de vriendinnen de gebeurtenissen ervaren en

hoe zij over elkaar denken. 

Dood

Het boek begint met de dood van Josephine. Gedurende het verhaal blijft haar doodsoorzaak

onbekend. Pas op de allerlaatste bladzijde kom je erachter wat er met Josephine is gebeurd.

Dit verhoogt de spanning in het verhaal. Want is er misschien iemand verantwoordelijk voor

haar dood?

Spoiler alert:

Ongewenste zwangerschap

Josephine heeft nog maar net te horen gekregen dat haar zus een tienermoeder was. De

familie van Josephine kon de schande niet verdragen en stuurde haar zus het huis uit. Nu

heeft Josephine net ontdekt dat ze ook zwanger is. Ze durft het thuis niet te vertellen, uit

angst dat haar baby van haar wordt afgepakt. Ze is van plan om naar Barcelona te gaan.

In de media

‘Doordat je telkens een stukje van de puzzel krijgt aangereikt, maar de puzzel zelf nog niet in

elkaar past, wil je constant doorlezen. Daniëlle Bakhuis weet de ontknoping tot het einde toe

spannend te houden en dat is knap gedaan!’

Melissa Blad op Chicklit.nl

Weetjes over het boek

Dit is het twaalfde boek van Daniëlle Bakhuis

De laatste uren van Josephine Donkers is haar eerste novelle

Verscheen in de serie Best of YA XS van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Het nummer ‘Lonely’ van Justin Bieber komt steeds terug in het boek. Het gaat over de

donkerste periode uit Biebers leven, waarin hij vreselijk eenzaam was

https://www.chicklit.nl/boekrecensies/172820/laatste-uren-van-josephine-donkers-danielle-bakhuis
https://www.youtube.com/watch?v=xQOO2xGQ1Pc

