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Introductie bij het gekozen fragment
Amsterdam. Een vrouw verdwijnt. Ze neemt haar intrek
in een afgelegen huis, in een afgelegen gebied, in de
buurt van het dorpje Waunfawr in Wales. In Nederland
gaf de vrouw les aan de universiteit op de afdeling
Engelse Taal- en Letterkunde. Ze bestudeerde het werk van de Amerikaanse
dichteres Emily Dickinson.
In Wales is de vrouw continu bezig op het land rond haar huis; ze probeert
tevergeefs de ganzen op haar erf te beschermen tegen roofdieren, ze snoeit en
knipt de planten en bomen en maakt oude wandelpaden die ook over haar erf
lopen, weer begaanbaar.
Er zijn veel overeenkomsten tussen de verdwenen vrouw en de dichteres Emily
Dickinson.
Lees hoofdstuk 4 (13-14)
Vraag 1
Dat ze daar was, had iets te maken met de oom. (pagina 13, alinea 2)
Omschrijf de emotionele toestand van de vrouw. Hoe voelt zij zich? Gebruik
informatie uit hoofdstuk 4. Probeer deze informatie te duiden.
Lees hoofdstuk 5 t/m 11 (14-27)
In deze hoofdstukken wordt uitgebreid beschreven wat de vrouw, die bewust
voor de eenzaamheid kiest, allemaal in het huis en in de tuin doet.
Vraag 2
a. Welke vraag roept de inhoud van hoofdstuk 5 t/m 11 bij je op?
b. Wat is volgens jou het antwoord op die vraag. Hoezo denk je dat?
Vraag 3
In hoofdstuk 9 wordt de vrouw gebeten door een das. Wat vertelt deze situatie
jou over de vrouw?
Lees hoofdstuk 12
Vraag 4
Dit hoofdstuk gaat over de man van de verdwenen vrouw.
a. In dit hoofdstuk lees je hoe de man zich voelt. Beschrijf de emotionele
toestand van de man.
b. Kun jij je voorstellen dat hij zich zo voelt? Vertel waarom wel/niet?

c. Hoe zou jij reageren als je in zijn schoenen stond?
Vraag 5
a. Bij vraag 1 heb je de emotionele toestand van de vrouw beschreven. Welke
zaken ben je in de rest van het leesfragment te weten gekomen die van
invloed zijn op haar emotionele situatie?
b. Kun jij je voorstellen dat ze wilde verdwijnen? Vertel waarom wel/niet?
c. Wat zou jij in haar situatie doen?
Extra
https://www.youtube.com/watch?v=twalXKQw1p0
http://www.parool.nl/parool/nl/14628/RECENSIES/article/detail/1030472/2010/
10/01/Gerbrand-Bakker---De-omweg.dhtml
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