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1= tussenopdracht  

2= tussenopdracht  

3: de kogel staat samen met negen andere kogels in een kartonnen doosje, De kogel hoort bij een 

Colt.38. Deze Colt.38 heet Henry, Henry praat niet veel. In het boek lees je alles in het perspectief 

van de kogel, zoals hoe Henry eens in de zoveel tijd uit de la wordt gehaald voor een 

onderhoudsbeurt. Ook beschrijft de kogel dat kogels verlangen naar de dag dat zij worden 

afgeschoten worden. Abe is de eigenaar van de Colt.38 en de kogels. Op een avond is Abe niet thuis 

maar zijn vrouw wel. Er komt een jonge langs bij de vrouw van Abe en zij gaat vreemd. Abe is eerder 

thuis dan normaal en snapt zijn vrouw met vreemdgaan. Zij schrikt, krijgt een hartinfarct en overlijdt. 

Abe gedraagt zich anders na het overlijden van zijn vrouw, hij slaapt niet meer in bed maar op 

andere plekken in het huis, Abe pakt Henry en schiet twee keer op een boom, de kogel waar het 

allemaal om draait wordt geladen in de Colt.38, maar hij wordt niet afgeschoten. Even later ligt de 

kogel in de auto van Abe, er komen 2 mannen die de auto van Abe openmaken en Henry met de 

kogel erin meenemen. Henry en de kogels zijn nu in het bezit van een crimineel genaamd Biggo. 

Biggo zit in de auto met Henry etc. En word omsingeld door men waar Biggo ruzie mee heeft. Ze 

belanden in een gevecht maar de hoofdpersoon wordt niet afgeschoten. Als Biggo samen met zijn 

vriend onderweg is naar het ziekenhuis wordt Henry met de kogel uit het raam gegooid. Ze liggen nu 

in de bosjes, in de hondenpoep. Er wordt nog door een hond aan hen geroken maar ze worden iet 

gevonden. Op 20 april vind er een kinderfeestje af in de buurt van de bosjes en doormiddel van ee 

bal worden henry en de kogels gevonden voor Bennie. Bennie richt Henry op zijn oma denkend dat 

het een speelgoedgeweer is. De vader van Bennie zegt dat hij het geweer neer moet leggen en 4/5 

man zaten het geweer te onderzoeken. De vader van Bennie is Lenny, hij had het geweer bewaard, 

met wat tegenzin. De kogels en het geweer worden boven op de bovenste plank van de boekenkast 

gelegd. De kogel denkt niet dat Lenny hun laatste eigenaar is. Een komt een Nederlandse schrijver 

naar het huis. De hele familie mag deze Hollander maar hij blijkt niet zo leuk te zijn als ze denken. Als 

Charmaine, de dochter van Lenny de Hollander mee naar boven neemt om dingen te laten zien, 

zoent de Hollander het kleine meisje. Aan tafel hebben ze het over een boek die Lenny wilt vertalen. 

Uiteindelijk vindt de Hollander Henry en hij houdt hem vast. Op 4 juli gaan Michael en het gezin op 

zeiltocht. Op de boot kreeg Michael kramp, hierdoor viel Charmaine van zijn rug en kwam zijn elle 

boog kwam tegen Bennies hoofd. Lenny is hersteld van een lichte hersenschudding en de kinderen 

hadden gelukkig nergens last van. Maar het gezin vertrouwt de Hollander niet meer. Het boek 

eindigt met een russion roulette met Micheal waar je niet weet of er iemand doodgaat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. personages: 

-hoofdpersonen: is de kogel 

- bijpersonen:  

-Abe: hij is een tandarts met een doosje met kogels in zijn nachtkasje waar de kogel waar het boek 

om draait in zit. 

-Biggo: hij is crimineel, hij heeft het pistool met DE kogel erin gestolen uit de auto van Abe.  

-Henry: henry is het pistool waar DE kogel in zit 

-Lenny: is de man die het pistool met DE kogel mee naar huis neemt nadat hij jet pistool vindt. Hij 

legt het pistool op zijn boekenkast en kikt er niet meer naar om. Lenny is een schrijver. 

Micheal: micheal is een nederlander die naar Lenny toe komt om zijn boek te vertalen en hij pleegt 

zelfmoord met DE kogel 

 Charmaine: zij is de dochter van Lenny en Linda. 

Bennie: Bennie is de zoon van Lenny en Linda 

 Linda: Linda is de vrouw van Lenny en de Moeder van Charmaine en Bennie. 

 

6. thematiek: het perspectief van de kogel wordt elke keer duidelijk vertelt als iemand de kogel mee 

neemt, ook de gevolgen daarvan en wat de kogel vindt van zijn eigenaar. Wat een partroon ervaart 

als zijn wapen wordt afgevuurd. Volgens ons is dit het thema omdat alles in het boek te maken heeft 

met iemand die een vuurwapen bezit en wat er gebeurt wanneer die persoon een vuurwapen heeft 

en hoe ze het zullen gebruiken.  

7. motieven:  

- hij vertelt nooit wat over de andere kogels alleen over Henry: Dit zou te make kunne hebben met 

interesse in 1 bepaald persoon. 

- de kogel beschrijft altijd een nieuwe eigenaar of een doelwit ook al kent hij hun niet: de kogel 

doet dit vaker en hierdoor is het een motief, hieruit luidt dat de kogel geobsedeerd is met zijn lot. 

Ook hecht hij aan de persoon die hem afschiet en de persoon die hij raakt. 

 

-de kogel geladen is het einde van de loop ziet: dit herhaalt en komt ook voor in de titel. 

8. motto: Over een kogel gevonden bij Clenchwarton. 

Ik vond een kogel in de klei, 

Hij ligt nu op het tafelblad. 

Hij heeft zijn grote tijd gehad, 



Zijn oorlog is allang voorbij. 

Patroon als hij bestaat niet meer. 

De huls gebutst, het messing groen. 

Ooit glansde hij, maar dat was toen. 

Hij past in geen modern geweer. 

Voor bloed en wonden ooit gemaakt 

Maar ongeschonden, zonder schuld. 

Hij heeft zijn missie niet vervuld 

En nooit een jongenslijf geraakt 

Het ding dat zijn bestaan betreurt 

Is even eenzaam als de mens. 

Een hart te treffen was zij wens. 

En dat is hem noch mij gebeurd. 

A.E. Housman (1859-1936) 

9.trivia: tussenopdracht 1. 

10.  Tussenopdracht 1. 

11.  De titel het licht aan het einde van de loop is een gezegde die zowel de betekenis van het       

Gezegde: wat normaal wordt gezegd als het licht aan het einde van de tunnel zien. Dit betekent dat 

mensen zeggen dat als ze sterven ze het licht aan het einde van de tunnel zien In dit geval verwijst 

dit naar het licht dat een kogel zou zien uit de loop van een pistool. Maar ook in dit geval omdat het 

verhaal letterlijk gaat over een kogel die eindelijk wordt afgeschoten. 

12. Perspectief: Het boek is geschreven in een Ik-perspectief en de kogel was de verteller. 

De eerste zin in het boek is al meteen een zin vanuit ''ik'' perspectief. 

Structuur: Geen structuur in het boek: Geen hoofdstukken alleen alinea's. 

13. Decor: Het boek wordt in tegenwoordige tijd verteld. En de gebeurtenis in het nu verteld. Ook is 

het verhaal chronologisch correct. Geen flashbacks of flashforwards. 

De plaats en ruimte is heel erg afwisselend. Eerst in een nachtkastje. Later overal en nergens met 

Biggo een crimineel en op het laatst op een kast waar niemand ooit nog het wapen pakt. 

14. Tussenopdracht 2 

15. Slotzin: ''Ik weet niet wat hij plan is, maar ik zie het licht aan het einde van de loop.'' 

16.  Beoordeling: Wij vonden het boek soms heel moeilijk lezen en hebben ons ook niet vermaakt 

tijdens het lezen. 

17. Tussenopdracht 2 



18.        Wie is de hoofdpersoon? Een kogel. 

Wat is het doel van de hoofdpersoon? Nee de kogel heeft geen doel het verhaal volgt overal  waar 

de kogel gaat. 

Waar speelt het boek zich af? In Amerika. 

Hoe wordt het verhaal verteld? Uit het perspectief van de kogel. 

Wat is het doel van het boek? Een verband leggen tussen leven en dood en de titel van het  boek. 

 

 

 

 

 

 

 


