BARBIE EN BLADLUIZEN
STAP 1
Barbie te mager
Barbie is een gevaar voor de gezondheid! Dat zegt althans een dokter uit Londen. Hij klaagt
de slogan aan die de nieuwe Barbie in fitness-pakje promoot: ‘Nu ze een paar pondjes heeft
kwijtgespeeld, is Barbie nog aantrekkelijker geworden.’
De dokter behandelt kinderen die aan anorexia nervosa lijden, die dus niet meer willen eten
omdat ze zich te dik vinden. De man vindt dat de nieuwe pop de kinderen aanzet om zo slank
mogelijk te worden. “Waarom noemen jullie Barbie niet meteen Annie Anorexia!” verweet
de dokter de reclamelui.
Die hebben intussen al gereageerd op de uitlatingen van de arts. Ze zeggen dat de slogan heel
onschuldig is. De pondjes waarover zij het hebben zouden niet verwijzen naar het figuur van
Barbie, maar naar de portefeuille van de klanten. Barbie is immers een paar Britse pondjes
goedkoper geworden ...

1. In Barbie te mager hebben we woorden vet afgedrukt. Ga voor elk vet gedrukt
woord na naar welk woord het verwijst.
2. Betekenen de vet gedrukte woorden iets anders dan de woorden waarnaar zij verwijzen? Wat is het verschil? Waarom niet gewoon opnieuw hetzelfde woord gebruiken?

STAP 2
OVER MIEREN, BLADLUIZEN EN HONINGDAUW
Op het gebied van de voedselvoorziening vertonen de mieren menselijke trekken en hebben ze
zich in de loop der tijd tot uiteenlopende experts ontwikkeld. Sommige zijn verzamelaars, andere leven van de jacht, terwijl weer andere “veehouders” zijn. Zo houden veel soorten er kudden
bladluizen of andere honingdauwproducerende insecten op na. Bladluizen leven van sappen die
ze uit planten zuigen. Hun vloeibare uitwerpselen bevatten nog veel suikers en het is deze zoete
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honingdauw waar veel mieren verzot op zijn. In ruil voor deze lekkernij beschermen de mieren
hun “vee” tegen roofdieren. Dit is een gunstige regeling voor de kleine, niet gepantserde en dus
weerloze bladluizen, die veel vijanden hebben.
1. Geef de woorden mieren, bladluizen en honingdauw elk een kleur. Welke woorden
in de tekst verwijzen naar de mieren, welke naar de bladluizen en welke naar de
honingdauw, zonder ze te noemen? Onderstreep ze in de overeenstemmende
kleur.
2. Hieronder vind je de eerste zin van een krantenartikel over een inbraak. Voeg er ten
minste drie zinnen aan toe waarin je wat vertelt over de inbreker en wat hij allemaal uitgespookt heeft, maar gebruik het woord inbreker niet.
Maandagnacht rond halftwee kreeg het winkelcentrum C & A het bezoek
van een inbreker ...

3. We zetten alle gevonden variaties op het woord ‘inbreker’ even op een rij. Zijn het
allemaal dezelfde soort woorden?

4. Rangschik ze in groepjes.

Samengevat
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Oefening
61ste keer, goede keer. Een 38-jarige Egyptenaar is pas gescheiden van jouw 60ste echtgenote en zoekt een nieuwe levensgezellin. Dat heeft een Egyptisch maandblad zondag in Kaïro gemeld. “Verantwoordelijken van het Guinness-boek hebben jou gecontacteerd en je heb
je alle documenten gegeven waaruit blijkt dat je al zestig keer in het huwelijksbootje ben gestapt”, aldus Khaled Achta. Kahled Achta huwde voor de eerste maal op 17-jarige leeftijd in
Libanon, maar jouw vrouw en zoon kwamen om tijdens de burgeroorlog. Jij begon toen te
zwerven en in elke haven waar je aanlegde, trouwde je met een andere vrouw. Zeventien
Egyptische gegadigden en 43 vrouwen van andere nationaliteiten vonden bij jou het huwelijksgeluk. Jouw kortste huwelijk duurde slechts 48 uur (“onze vrouw was oervervelend”),
het langste drie jaar. “Je vertel altijd aan jouw toekomstige hoeveel vrouwen je al zijn voorafgegaan, maar dit blijkt je nooit te storen.” Al je huwelijken en scheidingen hebben de man al
zo’n 8,8 miljoen frank gekost.
1. Oké, in dit krantenartikeltje is inderdaad iets gebeurd wat niet de bedoeling was. Dat
heb je met die tekstverwerkers. Soms verwerken ze een beetje te veel. Maar jij bent
de eindredacteur. Jij moet ervoor zorgen dat de mensen morgen artikels kunnen lezen zonder fouten. Onderstreep de vergissingen en schrijf tussen elke regel wat het
moet zijn.
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