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Antwoorden 
 

10 Een pluizig beestje 

 
1. Hij is blijven slapen omdat er geen hotel in de buurt was. Hij heeft 

opgetreden voor een culturele vereniging en de voorzitter bood aan dat hij 

bij hem mocht blijven slapen. De schrijver kan zelf niet autorijden en het 

enige hotel was 32 kilometer verderop. Hij had dus geen keus. 

 

2. De verteller lijkt het de vorige avond niet echt leuk gevonden te hebben, 

maar hij heeft wel erg zijn best gedaan om zich gezellig te gedragen. ‘Zelfs 

het drinken van de goedkope wijn, die welgestelden vaak schenken als er 

een kunstenaar op bezoek is, bracht me niet uit mijn evenwicht.’ Hij vond 

de wijn dus goedkoop en niet zo best, maar hij heeft zich daar niet aan 

gestoord en hij heeft ook geen rare verhalen verteld over collega-schrijvers 

aan een journalist van een regionale krant. Echt leuk vond hij het dus niet 

allemaal, maar ach. 

 

3. De ouders zijn bezorgd om hun dochter, die helemaal alleen in de grote stad 

woont, omdat je in de krant zoveel sensatieverhalen over de stad leest. 

 

4. Ik zie mijn kans schoon … betekent dat hij een mooie gelegenheid ziet om 

de ouders nog eens extra bezorgd te maken. Dat blijkt ook een paar zinnen 

verder als hij zegt dat hij niet wist dat er nog rustige buurten waren. 

 

5. Natuurlijk, natuurlijk, alleen als ik tijd heb.’ Dit wordt gezegd door de 

verteller. Alleen als hij tijd heeft, gaat hij even kijken bij de dochter of alles 

wel goed gaat. 

 

6. Eigenlijk doet hij niets om de ongerustheid van de ouders te verminderen. 

Hij maakt ze juist nog bezorgder dan ze al zijn. Ze worden wel minder 

ongerust als hij belooft de dochter op te zoeken. De ikfiguur lijkt het leuk te 

vinden de ouders nog ongeruster te maken als een soort wraak voor de 

vorige avond en de logeerpartij. Hij houdt er helemaal niet van bij mensen 

te moeten blijven slapen. Maar misschien doet hij het ook omdat hij graag 

naar de dochter wil en de ouders hem op deze manier als het ware ertoe 

dwingen naar haar toe te gaan. 

 

7. Hij wil meteen na aankomst in Amsterdam naar de dochter toe, wat met haar 

gaan eten en drinken en dan ‘zien te bereiken dat van het een het ander 

komt’. Dat laatste betekent dat hij hoopt dat hij de dochter zal kunnen 

verleiden en natuurlijk zou dat de ouders juist niet geruststellen. 

 


