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Titelverklaring
Er wordt een minuut stilte genomen voor de het overlijden van de lerares Stella, zij is een hoofdpersoon in het verhaal
en het hele verhaal gaat eigenlijk over haar dood, want er wordt telkens teruggekeerd naar de herdenking.
Samenvatting
Het verhaal begint met de herdenkingsdienst van de Engels lerares Stella Petersen. De hoofdpersoon Christiaan
vertelt eerst over de tekenleraar Kugler, die moet huilen, en hij vertelt over hoe een aantal leerlingen er bij zitten, de 1
vindt het erg, maar er zijn ook leerlingen die het liefst weg willen. Dan denkt Christiaan terug aan het eerste
‘afspraakje’ met Stella. Als Christiaan bij zijn vader op de boot aan het werk is ziet hij Stella op de steiger staan
zwaaien naar haar, ze komt aan boord. Stella is geïnteresseerd in het werk van Christiaan, zijn vader en de knecht
Frederik. Christiaan stelt voor komende zondag samen met Stella te gaan varen. Dat weekend is er een strandfeest,
hier gaat Christiaan heen met zijn jongere buurmeisje Sonya. Stella is ook op strandfeest, ze hebben het gezellig met
zijn drietjes en Sonya kijkt tegen Stella op, ze vindt haar cool. De afgesproken zondag gaan ze varen, doordat de
motor het niet meer doet moeten ze aan land op Vogeleiland, hier leren ze elkaar beter kennen in de hut van de oude
vogelwachter. Als ze opgehaald worden door Frederik brengt Christiaan haar naar haar kamer. Daar zoenen ze voor
het eerst op haar bed. Vogeleiland is een plek waar Stella en Christiaan altijd heen blijven gaan, hier hebben ze ook
voor het eerst seks.
In de les negeert Stella Christiaan, dit had hij zich anders voorgesteld. Stella is op een gegeven moment al lang niet
meer op school geweest. Christiaan besluit haar op te zoeken bij haar thuis, eenmaal daar maakt hij kennis met zijn
vader, hij wordt beschreven als de oude marconist. Het ging slecht met Stella haar vader, daarom was ze niet op
haar werk.
Dan beschrijft Christiaan dat de herdenkingsdienst voorbij is, hij neemt de foto van Stella mee en verstopt hem onder
zijn trui, de directeur komt hier direct achter en roept hem voor een gesprek, het lijkt alsof de directeur door heeft dat
er meer was tussen Christiaan en Stella dan een gewone leraarleerling band. De foto moet terug worden gezet in de
aula.
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Door de foto denkt Christiaan aan het moment dat Stella en Christiaan foto’s van hun samen en zich zelf gingen
maken, daarna gingen ze naar het strand en hier worden ze ontdekt door andere klasgenoten. Stella bedenkt een
professionele smoes, namelijk dat ze hem bijles gaf. Als Christiaan haar na die dag thuis afzet nemen ze afscheid
voor een langere tijd, Stella gaat met vrienden zeilen, ze gaat naar Denemarken. Ze sturen elkaar brieven in de tijd
dat ze in Denemarken is. Christiaan mist haar. In de tijd dat Stella weg is werkt hij veel, hij doet rondvaarten en werkt
bij zijn vader.
De dag van Stella’s terugkomst gebeurd er iets vreselijks, de zeilboot waarin zij zit klapt tegen de stenen muur van de
haven aan, Stella en een jongen belanden in het water. Christiaan en zijn vrienden weten hun eruit te halen en
Christiaan reanimeert Stella. Stella belandt in het ziekenhuis en overlijd een paar dagen later aan haar
verwondingen. Christiaan heeft haar nog een aantal keer bezocht, maar het was niet meer de vrolijke Stella, ze lag
daar maar in bed. Stella’s vader regelt de zee begrafenis samen Christiaan. Na de begrafenis gaan alle gasten wat
drinken op een terras, hier vraagt de heer Kugler of Christiaan tijdens de herdenkingsdienst wat wil gaan zeggen,
want hij is klassenvertegenwoordiger, maar dit kan Christiaan niet zegt hij. Ook de directeur vraagt hem dit nog,
maar die krijgt hetzelfde antwoord.
Personen
Christiaan: Hij is een achttienjarige jongen en de hoofdpersoon in het verhaal. Hij vertelt die verhaal een paar dagen
na de herdenkingsdienst en maakt hierbij veel gebruik van flashbacks. Christiaan heeft een relatie met Stella, het is
een zelfstandige en verantwoordelijke jongen. Hij werkt bij zijn vader, eerst krijgt hij hier niet voor betaald maar dit
wil Christiaan op een gegeven moment wel.
Stella: Zij is de Engels lerares van Christiaan. Het is een knappe en jonguitziende vrouw. Ze is door iedereen een zeer
geliefd persoon en veel mensen kijken tegen haar op. Stella rookt graag een sigaret en geniet van het leven. Helaas
komt ze om door een tragisch ongeval.
Christiaans vader: Hij is een steenvisser en Christiaan helpt hem vaak. Hij heeft wel door dat er meer speelt tussen de
lerares en zijn zoon, maar dit laat hij niet blijken.
Christiaans moeder: Zij is een lieve moeder, ze komt niet vaak voor in het verhaal. Ze schrikt als ze de foto van
Christiaan en Stella ziet, want ze heeft direct door dat ze smoor verliefd zijn op elkaar en dit wil zij natuurlijk niet.
Sonya: Zij is het buurmeisje van Christiaan. Ze kijkt tegen Stella en Christiaan op en is nieuwsgierig als het om hun
verhouding gaat. Ze komt vaak langs bij Christiaan om even te kletsen.
Frederik: Hij is de knecht van Christiaan zijn vader. Hij lijkt Christiaan te begrijpen en doet veel voor hem. Na de
begrafenis vaart hij met Christiaan om het Vogeleiland zodat Christiaan terug kan denken aan de mooie tijd.
Frederik weet niks van de verhouding af, maar ik denk dat hij wel beter weet.
Stella’s vader: Hij heeft vroeger ook met schepen gewerkt en daarom wil hij ook later een zee begrafenis. Hij kan
goed met Christiaan overweg. Op een bepaald punt in het verhaal gaat het slecht met zijn gezondheid, maar dit
gaat weer beter naarmate het verhaal verder verloopt.
Georg Bisanz: Hij is een vriend van Christiaan en de lievelingsleerling van Stella. Hij besluit Stella aan het einde van
het verhaal te bezoeken in het ziekenhuis samen met Christiaan en twee anderen. Ook is hij degene die Christiaan
vertelt dat Stella dood is.
Ruimte

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-duits-schweigeminute-door-siegfrie
d-lenz-77788

Pagina 2 van 3

Het verhaal speelt zich vooral af op de boten van Christiaan zijn vader, op het Vogeleiland en dan vooral in de hut
van de oude vogelwachter, in Stella haar hotelkamer in het hotel Seeblick, hier zoenen ze voor het eerst, in de school,
hier vindt de herdenkingsdienst plaats en in het huis van Stella en haar vader.
Tijd
Het verhaal speelt zich af in de tijd van nu. Er zijn namelijk sigaretten, er is een gewoon ziekenhuis en een middelbare
school. Dit is allemaal vrij modern.
Mening
Ik vond dit een mooi verhaal om te lezen, eerst dacht ik dat het een raar verhaal zou zijn. Dit is niet zo, het is goed
beschreven hoe een leerling verliefd wordt op zijn lerares en dit los moet laten door haar dood.
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