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Over het boek
De broeierige en aangrijpende geschiedenis van de jonge
vijfde vrouw van King Henry  door de ogen van haar
gouvernante
Joan ontvlucht op achttienjarige leeftijd een gruwelijk
huwelijk door een baan als gouvernante aan te nemen.
Ze wordt verantwoordelijk voor het welzijn van zes adellijke meisjes die in twee jaar al elf gouvernantes hebben
versleten. Een van de meisjes is Kate Howard. Als haar de
eer ten deel valt om hofdame te worden van de vierde
vrouw van koning Henry , gaat Joan met haar mee.
Niet alleen om haar te ondersteunen, maar ook om haar
van onbezonnen acties te weerhouden. Maar wanneer
Henry  zijn oog op de mooie Kate laat vallen, lijkt de
droombetrekking een nachtmerrie te worden…
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Discussiepunten
. In veel artikelen en films over Katherine Howard wordt kritiek op haar geuit. Ze zou dom zijn,
naïef, te veel met zichzelf bezig, manziek. In hoeverre vind je dat haar lot Kate te verwijten valt?
. Voor Henry  waren drie dingen belangrijk: een mannelijke erfgenaam, macht en het geloof.
De positie van Henry werd voortdurend bedreigd. Is het, met deze informatie in het achterhoofd,
begrijpelijk dat Henry rigoureuze maatregelen nam met zijn vrouwen?
. Joan Bulmer vecht gedurende vrijwel het hele verhaal tegen haar opgedrongen echtgenoot. Uiteindelijk is de angst om naar hem terug te moeten de reden waarom zij veel meer accepteert van
haar pupillen dan wenselijk. Hoe denk je hierover, gezien de tijd waarin het verhaal zich afspeelt? Is dit acceptabel, had ze een andere weg moeten kiezen? Heeft ze schuld aan de afloop?
. Kan de vader van Joan Bulmer, gezien de informatie in het boek, inderdaad slecht met geld omgaan?
. Aan welke kwaliteiten zou de partner (m/v) van een landsvorst moeten voldoen?
. Stelling: koning Henry  heeft gewoon pech met zijn vrouwen, hij is slachtoffer. Ben je het
hiermee eens of oneens? Licht toe.

. Stelling: Joan Bulmer had gebruik moeten maken van het vluchtgeld dat haar vader haar kwam
brengen. Ben je het hiermee eens of oneens? Licht toe.
. Stelling: het is, ook in de historische situatie, begrijpelijk dat de dertig jaar jongere echtgenote
van een zieke en – door zijn open been – stinkende vorst haar heil zoekt bij een andere man. Ben
je het hiermee eens of oneens? Licht toe.
. Henry  is in de geschiedenis vooral bekend geworden vanwege zijn zes vrouwen, waarvan hij
van twee scheidde en er twee liet executeren. Hij was echter ook een zeer sportief vorst, erg muzikaal, literair geïnteresseerd en bovendien de grondlegger van de Anglicaanse kerk. Worden die eigenschappen door de aandacht voor de verschillende huwelijken te veel onderbelicht? Was
koning Henry  een groot en belangrijk Engels vorst?
. Stelling: de hertogin-douairière van Norfolk wordt terecht medeverantwoordelijk gehouden voor
het wangedrag van Kate en haar medepupillen. Ben je het hiermee eens of oneens? Licht toe.

