Repetitie Duits, Buddenbrooks

Versie A
	Geef een korte beschrijving van de inhoud van de Buddenbrooks.

Vertel iets over Hanno en waarom hij aan het eind van het boek overlijdt.
Beschrijf de plaats en het weer, van de dag dat Morten Tony ten huwelijk vraagt.
Beschrijf het tweede huwelijksaanzoek van herr Grunlich.
Beschrijf het verschil tussen de huwelijksaanzoeken van Morten en Grunlich.
Wat is het verschil tussen Hanno en zijn klasgenoten?
Hoe voelt Tony zich op de terugweg van Travemunde (waar Morten woonde) naar de stad?
Hoe probeert haar broer Thomas haar op de terugweg te troosten en helpt dit?
Wat kun je aan Hanno’s lichaam zien over zijn situatie?
Beschrijf het voor jou mooiste moment uit het boek / de film en waarom.
Waar verwijt Morten Tony van, waarom is Tony volgens Morten wreed?
Waarom “Das mannn sogar kein Mitleid mehr entfinden kunn”?
Wat/hoe vertelt Grunlich over zijn werk op zijn eerste bezoek?
Hoe reageert Christian Buddenbrooks op het bezoek van Grunlich?

Versie B
	Hoe is bij Thomas en Christian het verval van de familie Buddenbrooks al op te merken?

Beschrijf het uiterlijk van Herr Grunlich bij zijn eerste bezoek.
Hoe reageert Tony als Herr Grünlich weer vertrokken is na zijn eerste bezoek? Wat voor kritiek heeft ze?
hoe reageerde Tony op haar eerste aanzoek? Waardoor besefte Tony dat het menens was?
Waardoor kreeg Grunlich weer hoop?
Morten vroeg op het strand iets aan Tony waar ze van schrok, wat vroeg Morten? Hoe reageerde ze?
Wat vonden de ouders van ‘hun geluk’?
Waarom werd de uitdrukking “auf die Steinen sitzen” gebruikt?
Wat beloven Tony en Morten elkaar als ze van elkaar weggaan?
Beschrijf het verschil tussen de dag van aankomst en de dag van vertrek van Tony.
Waarom mag Hanno Leraar M. zo graag?
Waarom krijgt juist Hanno straf?
Wat zijn Hanno’s redenen dat hij niet meer wil leven? (dit zegt hij in een gesprek met een vriend!)
Wat vond je het mooiste fragment van het boek?




