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1 beleven [beleefde, heeft beleefd] = b meemaken = ondervinden, ervaren [iemand beleeft
iets].

2 geven om [gaf om, heeft gegeven om] = c houden van iemand of iets [iemand
geeft om iemand of iets].
3 het mankement [de mankementen] = e het kapot-zijn of niet-functioneren.
4 kortom = d om het kort te zeggen.
5 troosten [troostte, heeft getroost] = i iemand steunen die pijn of verdriet heeft
[iemand troost iemand].
6 schilderen [schilderde, heeft geschilderd] = h met woorden en beeld iets
vormen = schetsen, beschrijven [iemand schildert iets].
7 beeldschoon = a iets wat heel mooi is.
8 verwilderen [verwilderde, is verwilderd] = j geleidelijk wilder worden.
9 de onzekerheid [de onzekerheden] = g iets waarover je weinig vertrouwen hebt.
10 noodgedwongen = f omdat er geen andere oplossing is.
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1 Wat is het centrale thema van dit gedicht?

Verdriet en troost.

2 Bedenk een andere titel voor ‘Troostvogel’.

Eigen antwoord.

3 Waar of niet waar?

a
b

Als de troostvogel voor je heeft gezongen, vliegt hij

c

		

waar

niet waar

weg met je verdriet.

waar

niet waar

De troostvogel heeft goede bedoelingen.

waar

niet waar

Je kunt de troostvogel wel zien, maar niet horen.

4 Welke basisemotie probeert het gedicht over te brengen?

a
b
c
d

blij
boos
bang
bedroefd

5 Welke landen bedoelt de auteur van het gedicht met ‘het Verre Oosten’?

Oost- en Zuidoost-Azië.

6 Wat bedoelt de auteur van het gedicht met ‘slaande ruzie’?

Ruzie waarbij geweld gebruikt wordt.

7 Wanneer komt de vogel met een lied?

Als je verdrietig bent.

8 Waarover heerst onzekerheid?

Er heerst onzekerheid over het uiterlijk van de troostvogel.
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4-1 en 4-2
1 Naar het verleden.
2

Troostvogel – Drs. P
Wanneer je soms iets naars beleeft

In Doesburg of in ’t Verre Oosten

Je niet mag uitgaan door de regen

Of waar hij ook naar toe moest gaan

Of slaande ruzie hebt gekregen
Met iemand waar je veel om geeft

De vogel is in al die tijd
Nog nooit beschreven of geschilderd

Als speelgoed door een mankement

Is hij beeldschoon of erg verwilderd?

Niet meer zo leuk is als tevoren

Daarover heerst onzekerheid

Je kwartje ergens is verloren
Kortom, als je verdrietig bent

In elk geval, hij meent het goed
Hoewel door alles wat hij doet

Dan komt de vogel met een lied

Je kans hebt dat je noodgedwongen

Je hoort hem, maar je ziet hem niet

Een tijdje op hem wachten moet

En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

Dan komt de vogel met een lied
Je hoort hem, maar je ziet hem niet

Zolang er kinderen bestaan

En als hij voor je heeft gezongen

Is hij ze altijd komen troosten

Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

3 1
2
3
4
5

Ik heb een nieuwe auto gekoopt.

goed

fout

Ben je je huiswerk gemaakt?

goed

fout

We zijn op vakantie geweest.

goed

fout

Mijn vriend heeft het hele huis geschoonmaakt.

goed

fout

Hij heeft de boeken op de tafel gelegen.

goed

fout
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