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Introductie bij fragment 1 (73-81) 
In dit fragment komt Emma voor het eerst bij Robin 

thuis. Robin heeft een plan om Hannah, zijn ex-vriendin, 

op te duiken. Zij is een aantal jaren geleden verdwenen 
op zee. Om dit plan uit te voeren heeft Robin geld 

nodig. Emma, het nichtje van Hannah, wil het plan graag sponsoren.  

 
Vraag 1 

In het fragment draait het om Robin en Emma. Robin heeft een plan en Emma 

wil hem graag (financieel) steunen. In het fragment worden nog meer 

personen/relaties genoemd. Kun je de verschillende personen/relaties al duiden? 
Leg uit hoe de personen in dit fragment met elkaar verbonden zijn.  

 

Vraag 2 
Het karakter van Emma komt in dit fragment duidelijk naar voren. Ze doet en 

zegt typerende dingen. Herken jij je in dit personage? Of staat ze juist heel erg 

ver van je af? Licht je antwoord toe.  

 
Introductie bij  fragment 2 (144-158) 

Emma komt bij Robin op bezoek. Ze hebben afgesproken, omdat Emma graag 

meer details wil weten over het plan dat Robin heeft om zijn ex-vriendin op te 
duiken.  

 

Vraag 3  
In dit fragment komt duidelijk naar voren dat er een spanning hangt tussen 

Emma en Robin.  

a. Licht toe waaruit deze spanning blijkt.  

b. Zorgt deze spanning ervoor dat je dichterbij een van de twee personages kan 
komen, of stoot de spanning je juist af? 

 

Vraag 4  
Emma vraagt Robin naar zijn beweegredenen om Hannah te willen opduiken. 

Kun jij je vinden in de argumenten die Robin geeft ter onderbouwing van zijn 

plan? 
 

Vraag 5  

Een auteur schrijft iets nooit voor niets op. Op bladzijde 156 staat een 

opsomming. De auteur beschrijft drie opmerkelijke dingen die zich voordoen 
tijdens de fietstocht naar huis.  

a. Waarom zou de auteur deze passage volgens jou hebben toegevoegd?  

b. Wat vind je van deze opsomming? 



Extra 

http://www.aukjeshobbys.nl/133528225 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/1772004/2003/06/07/Zij-

was-ook-zo-n-eendje.dhtml 
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