
IKKE EN DE REST 
KAN STIKKE

STAP 1

A

Meneer Warden was zakenman, maar meneer Warden had het nooit over zijn za-

ken. Dat kwam omdat zijn zaken vrijwel zeker illegaal waren. Als meneer Warden

een politieagent zag aankomen, dook meneer Warden de bosjes in.

Margo Warden werkte niet. Margo Warden had nooit gewerkt, zelfs op school niet, van-

daar dat Margo Warden ook niet zo best kon lezen en schrijven.

Joe had een hekel aan zijn ouders. Het was net of Joe in een gevangenis was geboren. Het

statige huis was voor Joe een verschrikking. Het is vreemd maar waar, dat veel rijke kinde-

ren een akelig leventje hebben en dat rijke kinderen een stuk minder gelukkig zijn dan ar-

me.

B

Meneer Warden was zakenman, maar hij had het nooit over zijn zaken. Dat kwam

omdat zij zeker illegaal waren. Als meneer Warden een politie-agent zag aanko-

men, dook hij de bosjes in.

Margo Warden werkte niet. Ze had nooit gewerkt, zelfs op school niet, vandaar dat zij ook

niet zo best kon lezen en schrijven.

Joe had een hekel aan zijn ouders. Het was net of hij in een gevangenis was geboren. Het

statige huis was voor hem een verschrikking. Het is vreemd maar waar, dat veel rijke kin-

deren een akelig leventje hebben en dat ze een stuk minder gelukkig zijn dan arme.

1. Welke tekst leest gemakkelijker? Waarom?

2. Markeer of onderstreep in tekst B de woorden die veranderd zijn.

3. Gaat het hier ook om verwijswoorden?
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STAP 2

Enriques opstel

Met vakantie

Ik was op weg naar het zonnige Spanje. Ik ben van Spaanse afkomst, moet je we-

ten. Ik heb daar nog veel familie in de streek van Valencia. Voeg daar het heerlijke

klimaat bij en dan begrijp je best dat mijn vakantiebestemming snel gekozen is.

In het Groothertogdom Luxemburg tankte ik mijn autootje vol. In het tankstation

stopte een prachtige sportwagen naast me. De inzittenden bekeken mij minachtend.

“Zou jij niet beter thuisblijven met je kinderwagen?” stond op hun gezichten te lezen.

“Instappen en wegwezen!” dacht ik.

Op elk bergje sputterde mijn autootje naar boven. De sportauto suisde me in een

flits voorbij. Van schaamte kon ik mijn pet wel over mijn oren trekken.

Kilometers verder, onder de brandende zon, zag ik hen weer. En hoe! De peperdure

sportauto stond met een oververhitte motor en openstaande motorkap naast de weg

te dampen. Niet zonder enige spot stelde ik de bestuurder een lift voor naar de vol-

gende garage.

“Wie laatst lacht, best lacht”, zegt het spreekwoord.

En dat klopte deze keer dus!

Enrique Rojas, 1A

1. Enrique heeft een opstel geschreven over zijn vakantie. De meester vindt het ver-

haal uitstekend, maar hij zegt ook dat er duidelijk iets niet klopt en dat hij het op-

stel helemaal opnieuw moet schrijven. Wat klopt niet?

2. Onderstreep de woorden die je moet verbeteren om het verhaal te doen kloppen.

3. Moet je die woorden wijzigen? Vervangen? Weglaten? Aanvullen?

4. Maak er nu een goede tekst van. Als je klaar bent, luisteren we naar de resultaten.
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5. Zijn alle vervangingen en aanpassingen nodig? Waarom? Kan het niet met minder?

Samengevat

Oefening
1. Jij bent een vriend(in) van Enrique en je kent nu zijn belevenissen op weg naar Span-

je. Je wilt zijn verhaal vertellen aan je ouders, aan een vriend of een vriendin ... Wel-

ke persoon gebruik je als je het opstel vertelt?

2. In het krantenartikeltje hieronder staan woorden vet gedrukt. Zoek uit waarnaar elk

vet gedrukt woord verwijst in de tekst.

Wedden dat ... 
in de wasmachine
De Amerikaan Rock Maisel kan

zich helemaal in de trommel

van een wasmachine wringen.

Dat heeft hij al bewezen nog

voor de uitzending “Wedden

dat...” op zaterdag 29 februari

op de West-Duitse televisie op

antenne gaat. Maar Maisel wedt

op meer. Hij wil een heel was-

programma meedraaien, droog-

zwieren niet inbegrepen. Maar

mét water en zeep en ondanks

(Foto EPA) protesten.
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