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Personage: Karen van de Made
- Karen is geboren in Amsterdam. Ze trouwd met Michel en krijgt 2 kinderen. Ze

besluiten om te verhuizen nadat er vervelende dingen zijn gebeurd waaronder: auto
opengebroken, dagelijkse stressvolle fietstocht naar school en aangevallen door
junkie in het bijzijn van de kinderen.

- Karen verhuisd in het begin naar een dorp in de buurt van Amsterdam en dit vindt ze
toch best eng. - blz. 26

- In het begin is ze vooral alleen, maar dan ontmoet ze Hanneke, samen besluiten ze
“de eetclub” op te richten.

- Voor de eerste ontmoeting met Hanneke was ze tevreden over haar uiterlijk en
kleding (zelfvertrouwen), maar toen ze Hanneke zag voelde ze zich meteen nietig. -
blz. 32

- Karen ontmoet de andere vrouwen van de eetclub. Ze geeft haar eigen mening
(eerlijk), maar die wordt niet door de vrouwen gewaardeerd. - blz. 33



- Na het vieren van verjaardagen en het houden van feestjes wordt de groep steeds
hechter en gaan ze samen op vakantie. - blz. 63

- Karen krijgt midden in de nacht een telefoontje dat hun huis in brand staat, dat
Babette gewond is en dat ze Evert nog aan het zoeken zijn. Karen had het gevoel
dat alles bevroor, ze liep als een kip zonder kop door het huis heen. (paniekerig) -
blz. 12



- Nadat Evert is overleden verdwijnt Hanneke en Babette komt bij Karen wonen.
(sociaal) - blz. 42

- Na de dood van Hanneke komt er een onderzoek of het moord of zelfmoord was.
Dorien Jager (rechercheur van de politie) gaat iedereen van “de eetclub”
ondervragen en Karen is hierbij de enige die verteld dat Hanneke en Evert iets
hadden. (beschermend) - blz. 217

- Karen spreekt met Simon af om van hem te horen wat er met Hanneke en Evert is
gebeurd. Ze wil de waarheid weten. Simon vertelt haar het een en het ander, maar
ze vertrouwt hem niet helemaal. Dan wordt er aan de deur geklopt, wanneer Karen
de deur open doet bleken “haar ogen in brand te staan” en hoort ze Simon in de
verte schreeuwen. Op dit moment voelt ze angst. (loyaal) - blz. 230/231



- Nadat Simon en Babette zijn opgepakt, voelde Karen zich opgelucht dat ze de
waarheid kon vertellen. (luchtig) - blz. 237


