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Kern van de gekozen fragmenten  

In het eerste fragment lezen we over hoofdpersoon Marc 
Schlosser en zijn kijk op het beroep dat hij uitoefent als 

huisarts. We lezen dat het systeem van de medische wereld valt en staat met de 

geruststellende houding van de huisarts, om zo het hele systeem niet te laten 
bezwijken. Aanvankelijk lijkt hij een menselijke houding te hebben, maar 

gaandeweg het fragment krijg je een negatievere indruk van hem. Zeker als hij 

zegt dat hij kan genieten van het fascinerende schouwspel van uitzaaiende 

kanker in een mens en als hij besluit niet te in te grijpen bij de constatering dat 
Ralph Meier kanker heeft. 

In het tweede fragment zien we hoe de hoofdpersoon reageert als zijn dochter 

verdwijnt en vervolgens, nadat ze gevonden is, hoe hij besluit wraak te gaan 
nemen op de dader. 

Het derde fragment sluit aan bij het eerste. Hierin maakt Marc een verstrekkende 

keuze om wraak te nemen op Ralph Meier, aangezien hij hem verdenkt van de 
verkrachting op zijn dochter Julia. Hij neemt het heft in eigen handen en 

misbruikt zijn macht als huisarts.  

 

Lees fragment 1 (15 t/m 21) 
 

Vraag 1 

Hoe kijk jij, na het lezen van dit fragment, naar de functie en het handelen van 
je eigen huisarts? 

 

Vraag 2 

Hoe kijk je als lezer naar de hoofdpersoon Marc Schlosser? Verandert dit 
gedurende het fragment? Leg je antwoord uit. 

 

Na fragment 1 maken we een flinke sprong vooruit in het boek naar een 
alles veranderend moment in het leven van Marc. Lees fragmenten 2 en 

3 (246-255, 312-316) 

 
Vraag 3 

Wat vond je moeilijk of onduidelijk aan deze fragmenten?  

 

Vraag 4 
In fragment 1 maakt huisarts Marc Schlosser een keuze, die in fragment 3 nog 

een keer duidelijker wordt verteld. Wat vind jij van deze keuze? 

 
Vraag 5 

Wat verwacht jij, dat er gebeurd is met Julia? 



Extra 

https://www.youtube.com/watch?v=9cvueKJ9CLc 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1841887/2011/01/29/De-
nieuwe-Koch-Hij-klinkt-zo-redelijk-en-normaal.dhtml 
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