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Over het boek
Een ode aan de verwondering en de eeuwige vriendschap
Wanneer de zevenjarige Niels, aangemoedigd door twee
oudere jongens, met knikkende knieën aanbelt bij de vermeende kinderlokker meneer Bergmans, is dat het begin
van een bijzondere vriendschap. Meneer Bergmans blijkt
een briljant astronoom bij wie Niels een tweede thuis
vindt. Geïnspireerd begint de hoogbegaafde Niels op zijn
vijftiende aan twee studies: Astronomie en Natuurkunde.
Maar ondertussen twijfelt hij steeds vaker aan de geestelijke gezondheid van zijn mentor.
Dan doet meneer Bergmans iets onvergetelijks. Iets wat
hun levens op hun grondvesten laat schudden. En iets wat
alles wat ze gezamenlijk hadden, kapotmaakt.
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Discussiepunten
. Wat is een wit gat? En waarom spreekt dit concept meneer Bergmans zo aan?
. Niels en meneer Bergmans delen een vermogen tot verwondering. Waar blijkt dat onder andere
uit? Welke passies delen de twee?
. Waarom mogen Niels en meneer Bergmans elkaar zo graag? Hoe komt het dat Niels als jong kind
geen vrienden heeft? Zou je hem eenzaam kunnen noemen?
. Op welke wijze ontwikkelt Simone, Niels’ moeder, zich in het boek? Hoe kenmerkt zich dat in
haar relatie tot Niels, meneer Bergmans en Odilia?
. Meneer Bergmans en Niels raken al snel intens bevriend met elkaar. Waar is deze vriendschap op
gebaseerd? Hoe ontwikkelt hun relatie zich in de loop der jaren?
. Hoe kijkt Niels naar Matthijs, de autistische zoon van meneer Bergmans?
. De relatie tussen meneer Bergmans en Odilia is verstoord. Hoe komt dat? Waarom is Odilia zo
teleurgesteld in haar vader? Hoe ontwikkelen haar gevoelens zich gaandeweg het verhaal?

. Waarom is meneer Bergmans op middelbare leeftijd depressief geraakt? Op welke wijze weet
Niels hem weer te enthousiasmeren voor zijn oude passies: natuurkunde en sterrenkunde?
. Welke waarden vindt meneer Bergmans belangrijk in het leven?
. Waarom verricht meneer Bergmans zijn ‘grote actie’ op het dak van de energiecentrale? Welke
boodschap wilde hij Niels daarmee geven? Waarom is Niels er aanvankelijk zo intens teleurgesteld en boos over?
. Odilia en Simone waren als jonge meisjes met elkaar bevriend. Waarom is aan deze vriendschap
een einde gekomen en waarom komt deze vriendschap later in hun leven niet opnieuw op gang?
. Waarom voelt Niels zich zo tot Odilia aangetrokken?
. Meneer Bergmans en Simone lijken weinig gemeenschappelijks te hebben. Waarom zijn ze toch
zo op elkaar gesteld?
. Meneer Bergmans is tijdens zijn wetenschappelijke carrière op zoek geweest naar de zogenaamde
general theory, een natuurkundige theorie die alles – zowel de wetten van het heelal als de wetten
van de atomaire wereld – met elkaar verbindt. Waarom is hem dat niet gelukt?
. Welke levensles geeft meneer Bergmans aan Niels als die hem bezoekt in de gevangenis? Wat zou
hij daarmee bedoelen?
. Welke veranderingen maakt meneer Bergmans door na zijn ontmoeting met Niels? Verandert
Niels ook?
. In het boek zijn er een paar ‘magische momenten’. Welke zijn dat? Wat zou ermee bedoeld zijn?
. Welke ontwikkeling maakt Niels door na het overlijden van meneer Bergmans?
. Wat zijn Niels’ plannen als hij in  terugkijkt op zijn vriendschap met meneer Bergmans?

