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Paginanummers van de leesfragmenten 

11-19, 74-84 
 

Introductie bij de gekozen fragmenten 
Op een klein eilandje voor de kust van Noorwegen woont een jongen met zijn 
ouders en een vrijgezelle buurman. Een ingrijpende gebeurtenis zet de 

onderlinge verhoudingen op scherp.  
 

 
Lees fragment 1 (11-19) 
 

Vraag 1 
Mikael woont samen met zijn moeder en vader op een klein eiland in de 

Noordzee. In het verhaal komt naar voren hoe deze drie familieleden over elkaar 
denken en hoe ze zich voelen. Beschrijf de onderlinge relaties. 
 

Vraag 2 
a) Je leest in het fragment hoe de ik-persoon reageert, denkt en voelt op de 

vermissing van de vader in het verhaal. Wat vind je van zijn reactie? 
b) Op een schaal van één (onwaarschijnlijk) tot tien (zeer waarschijnlijk) acht 

jij de kans dat de vader nog terugkeert?  

c) Je voelt wel dat Mikael weet wat er met zijn vader gebeurd is. Toch zegt 
hij niets tegen zijn moeder. Vertel eens waarom hij dat zou doen. 

d) Wat denk je dat er gebeurd is tijdens het zwemmen? 
 

Lees fragment 2 (74-84) 
 
Vraag 3 

Mikael vertelt uiteindelijk dat zijn vader in het water is gesprongen om hem te 
redden uit de sterke stroming. De moeder van Mikael geeft Mikael de schuld van 

de dood van haar man. Ze neemt het hem zelfs zo kwalijk dat ze een tijdlang 
niet meer met Mikael praat en niet meer voor hem zorgt. 
a) Hoe schuldig vind jij Mikael op een schaal van één (niet schuldig) tot tien 

(zeer schuldig)? Vertel hoe je tot dit cijfer komt.  
b) Wat vind jij van de reactie van de moeder van Mikael als ze hoort hoe Birk 

vermist is geraakt? 
 



Vraag 4 

Welk gevoel krijg je bij het lezen van de fragmenten? Omcirkel de gevoelens. 
nieuwsgierig  - neerslachtig – verdrietig – boos – verbaasd – blij – ik moet lachen 

om het boek – ik heb medelijden – angstig – verheugd – herkenning  - verliefd 
verwonderd – misselijk – verveling – ik wil zijn zoals iemand in het boek – gek 
 

Extra 
https://www.youtube.com/watch?v=wqxefl65boY 

http://www.literatuurplein.nl/recensie.jsp?recensieId=524 
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