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Kees Spiering – Thuis

1

Antwoorden

(1) bereikt
(2) langs
(3) gezicht
(4) gevoelde
(5) geweest

2

1 omheen = c rondom
2 het weiland [de weilanden = e een veld met gras waar een boer bijvoorbeeld koeien op
laat lopen = de wei

3 het duin [de duinen] = b een heuvel van zand bij de zee.
4 de rand [de randen] = d het buitenste deel van iets
5 buigen [boog, heeft gebogen] = a met je hoofd naar beneden bewegen, meestal uit

3

respect [iemand buigt (voor iemand)].

6 de wijn [de wijnen] = f een drank met alcohol, die gemaakt wordt van druiven.
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1 strekken
2 de boulevard
3 tijdens

4
5
6

het midden
de boerderij
de cola
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1 Wat is het centrale thema van dit gedicht?

Thuis.

2 Wat bedoelt de auteur van het gedicht met de uitspraak ‘Zo thuis’?

a
b
c

snel thuis
op deze manier thuis
bijna thuis

3 De auteur van het gedicht gebruikt meerdere malen het woord ‘alsof’. Waarvoor wordt

5-1 en 5-2
dit woord gebruikt?

Om een vergelijking in te luiden.
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1 Bekijk onderstaande zin uit het gedicht. Let daarbij vooral op het vetgedrukte woord.
Waarnaar verwijst dit woord?

Naar ‘je’.

2 1
2
3
4
5

Hij vergist mij vaak.

goed

fout

Ik erger hem altijd aan mijn irritante broertje.

goed

fout

Als Sandra een toets moet maken, windt ze zich altijd erg op.

goed

fout

De baby verslikte ons in de melk.

goed

fout

Stelt u zich even voor.

goed

fout

3 Waarnaar verwijst het wederkerende voornaamwoord?
1 Iedereen verslaapt zich weleens. naar ‘iedereen’
2 De demente vrouw herinnert zich nog wel veel van vroeger. naar ‘de demente

vrouw’

3 Wij maken ons veel zorgen om onze zieke hond. naar ‘wij’
4 De kinderen amuseerden zich prima in het attractiepark. naar ‘de kinderen’
5 Als ik vrij heb, verveel ik me nooit. naar ‘ik’
4 1
2
3
4
5

Voetballers stellen zich op het veld vaak erg aan.

Als student moest ik me vaak haasten om mijn werk op tijd af te krijgen.

Na het sporten wassen wij ons altijd meteen.

De uitslag van het examen laat op zich wachten.
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Schaam jij je voor je slechte cijfers?J

