
Nederlands  literatuur  
1. Genre: Misdadig  
2. Thema: Ontvoering  
3. Plaats: Warenhuis  
4. Ruimte en tijd: In het nu  
5. Perspectief: Vanuit Marja  
6. Onderwerp: Oorzaak - gevolg  
7. Opbouw: Chronologisch  
8. Personen:  

Marja = werkt in het warenhuis afdeling dames, al 
jaren.  
Naomi = collega van Marja op de damesafdeling. Ze 
eet bijna niks tijdens de lunch.  
Oude man (Ben)  = lange man,  rond de 50, donker 
stekeltjeshaar, scherp gezicht.  
Ronald: chef van Marja.  

9. Inhoud: Een man die steelt in een winkel en alleen 
voor geld ging, maar dan een vrouw ontvoerd.  

10. Eigen mening: Ik vond het vervelend voor de man 
dat hij z’n baan was kwijt geraakt. Ik snap waarom hij 
het deed, maar dit is niet de juiste manier.  
 

11. Verhaallijn:  
H1 Klikketik-tik-tik  
Ze staat in het warenhuis en hoort iemand met hakken, maar ziet 
niemand.  



 
H2 De tas 
Marja ziet een oude man met een tas en verdenkt hem van 
diefstal. De man staat met een bh in zijn hand. De tas is niet van 
de man. Marja schrikt ervan omdat het bom gevaar kan zijn. Ze 
heeft hier wel eens een cursus over gevolgd.  
H3 Niks bijzonders  
Marja zet haar cursus in en handelt. De man zegt dat er niet veel 
bijzonders in zit. Dan koopt de man de rode bh.  
 
H4 Geen lunch  
Het is pauze en Naomi roept haar. Ze neemt geen pauze en 
gaat bij de pashokjes kijken op het verzoek van Naomi.  
 
H5 Akelig leeg  
Ze vindt een gesloten pashokje en hoort niks. Ze ziet er 
damesschoenen 6cm in een hoek geschopt en er hangen nog 
andere soorten kleding. Er is een verdwenen klant.  
 
H6 Probleem  
Chef Ronald komt en ze gaan zoeken naar een vrouw, zakelijk 
type, broek maat 44, eind 30. Ze is niet uit de winkel.  
 
H7 De lange man  
Er hangt tussen de kleding in het pashokje ook de rode bh. Ze 
wil gaan zoeken naar de man, maar een klant houdt haar op. Ze 
ziet dan de oude man weer staan met die tas. Ze verwijst de 
klant naar een andere medewerker.  
 
 



H8 Zoekt u nog iets?  
Marja ziet de man met de tas. Ze vraagt wat hij doet. De man 
rent weg. De tas blijft staan.  
 
H9 Teleurgesteld  
Marja heeft nog steeds geen pauze gehad. Ze kan niet verder 
zoeken, want de klanten blijven vragen stellen. Ronald trekt haar 
mee om wat te eten voordat ze flauw valt.  
 
H10 Mevrouw Barennes  
Tijdens het eten doorzoekt Marja de tas. Ze vindt een 
visitekaartje waar het nummer op staat van mevrouw Barennes. 
Manager bij de Rabobank. Marja belt naar het nummer. De 
vrouw neemt bang op en zegt dat ze in ondergoed staat en niet 
weet waar ze is. Dan wordt de telefoon van haar afgepakt.  
 
H11 Verdwenen  

Voor sluitingstijd willen ze de verdwenen vrouw vinden. Dat doen ze 
zonder politie. Ze is kwaad dat ze de vrouw nog niet gevonden heeft 
en zoekt naar een aanwijzing in de agenda. Ze vindt niks.  
 
H12 Afspraak  
Marja weet zeker dat de mevrouw in het gebouw zit. Het warenhuis 
bestaat uit 5 gebouwen. Ze belt nog een keer het nummer. Marja 
maakt een afspraak met de man. Ze weet dat hij het is, want ze 
vraagt: heb je bijna een rode bh gekocht? Bijna zegt hij. De man wil 
graag de tas terug daarom spreekt hij af.  
 
 
 



H13 Een hand op haar arm 
Het is het einde van de dag. Marja krijgt nog steeds vragen van 
klanten. Ze gaat op zoek naar een ingang, maar klanten blijven 
vragen. Ze vergeet de tijd en vergeet de afspraak. Ze herkent de man.  
 
H14 Kalm blijven 
Marja handelt een klant af en is dan alleen met de man. Ze weet niet 
wat ze moet doen. Ze halen de tas vij Trudy.  
 
H15 Telefoon 
De man vindt dat Marja niet goed zoekt naar aanwijzingen. Ze zitten in 
het restaurant. Hij zoekt iets in de agenda.  
 
 
H16 Ben  
Ronald komt met de beveiliging. De man wil geen antwoord geven op 
de vragen en heeft niet door dat er beveiliging staat. De man heeft 
Ben. Hij probeert weg te komen.  
 
H17 Collega  
Marja loopt naar de persoon die Ben roept en waarschijnlijk kent. Ben 
was van beneden. 20 jaar daar gewerkt. Goeie vent en aardig. Is 1 
jaar geleden ontslagen, omdat hij jatte. Jaren lang gestolen uit de 
winkel. Dan zien ze Ben weer. Hij rent weer weg, maar dan heeft een 
man hem te pakken bij zijn voeten.  
 
H18 Het trappenhuis  
De deur die eerder dicht was met een code, staat nu open. De code is 
altijd hetzelfde gebleven.  
 



H19 Nog een deur 
Marja herinnert zich dat Ben iets zei over artikelen. Hij zei ook dat we 
verder moesten kijken. Misschien is het achter de oude artikelen te 
vinden. Achter een kledingrek zitten nog deuren.  
 
H20 Verborgen kamers  
Achter de deur staan ze in een woning. Zonder ramen en donker, vies 
en vol. Het staat vol met spullen, deze Ben woont hier. De spullen zijn 
uit de winkel. Het alarm ging nooit af en woont er al jaren. Na het 
ontslag kon Ben nergens meer heen. Hij had de vrouw ontvoert want 
hij wilt geld. Hij wilde alleen de bankpas van haar. Ze wilde haar code 
niet geven. De vrouw vraagt over een rokje in de folder. De klanten 
blijven echt vragen stellen.  
 
 


