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Introductie bij het gekozen fragment
In het leesfragment De sneeuw van weleer worden de
ervaringen beschreven van de broers Luca en Giovanni
gedurende de maanden waarin zij in het NoordItaliaanse Venas verblijven: het internaat, de scuola media, de ruzies tussen de
verschillende families en de vraag wie het ijsmaken eigenlijk heeft uitgevonden.
In het tweede deel van het fragment raken de broers verliefd op de mooie
Sophia, waarbij Luca uiteindelijk met veel hulp van zijn broer het hart van het
meisje verovert.
Vraag 1
In de loop van het fragment merk je dat er een belangrijk verschil ontstaat in de
verhouding tussen de broers Luca en Giovanni.
a. Omschrijf dit verschil en geef aan welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt.
b. Noteer welk belangrijk gevolg dit verschil heeft voor de relatie tussen de twee
jongens.
Vraag 2
Als Giovanni zijn emoties beschrijft, gebruikt hij vaak poëzie als ondersteuning.
a. Kun jij je op deze manier goed verplaatsen in de gevoelens van Giovanni?
b. Leg je antwoord duidelijk uit.
Vraag 3
Op pagina 91 lees je een vooruitblik waarin de toekomst van de twee broers
wordt prijsgegeven.
a. Omschrijf nauwkeurig hoe het toekomstbeeld van Giovanni en Luca eruit ziet.
b. Vind je het prettig dat jij nu weet hoe de twee broers zich in de toekomst
zullen ontwikkelen, of was je liever in spanning gehouden?
Vraag 4
Een schrijver kan de ruimte in een verhaal gebruiken om een bepaalde sfeer te
scheppen.
a. Op welke manier wordt in het tweede deel van het fragment de omgeving
ingezet om de sfeer in het Noord-Italiaanse Venas te beschrijven?
b. Vind jij dat Van der Kwast op deze manier tot een goede sfeerbeschrijving
komt?
Vraag 5
Zowel Luca als Giovanni zijn behoorlijk in de ban van Sophia. Dankzij de hulp
van Giovanni is Luca is uiteindelijk de gelukkige en gaat er met de liefde
vandoor. Had je dit verwacht en is dit ook de afloop die jij als lezer graag gezien
had? Licht je antwoord toe.
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