
HOTTENTOTTENTEN-
TENTENTOONSTELLING

Stap 1

Binnenkort is Tim jarig. Zijn ouders organiseren een feestje. Zijn familieleden willen

graag weten waarmee ze hem een plezier kunnen doen. Tim wil hun een lijstje geven,

maar hij ziet ertegenop om het over te schrijven. Hij vraagt zijn mama of zij kopieën

wil maken. Zijn moeder leest het lijstje en zegt: “Nee, Tim, dat is te gek. Als je het echt

te lang vindt, moet je het maar met minder woorden zeggen.”

Mijn verlanglijstje:

• een toestel om foto’s mee te maken,

• een bal waarmee ik kan voetballen,

• een spelletje dat ik op de computer kan spelen,

• een boek om moeilijke woorden in op te zoeken,

• een rekje om mijn Magic-kaarten in te zetten,

• een doos om wat kleine spulletjes in op te bergen,

• een album om mijn postzegels in te bewaren.

1. Kan jij dit lijstje korter maken zonder een cadeautje weg te laten? Hoe pak je dit

aan? Schrijf de woorden op.

2. Maak een tekening van de dingen die Tim vraagt.  Duid in de woorden die je hebt

opgeschreven het deel aan waarmee je bent begonnen bij het tekenen. Is dat het

meest of het minst opvallende aan je tekening?
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Stap 2

MODERMISME
(naar Kees van Kooten)

Hij had gekankerd dat zij een gat in haar hand had en dat hij eens een weekje de boodschap-

pen zou doen. Hij pakte een groene, plastic flacon met middel om af te wassen en kneep erin,

wellustig, terwijl hij naar het prijsje zocht. Te duur. Hij zette hem terug, naast een rij witte

flessen met een buikje, gele etiketten en een rode strook die zodanig geplakt was dat het eti-

ket schuin kwam te zitten, waarop hij las: “Nu met nog meer sap van een citroen!” En hoewel

deze fles twee kwartjes duurder was, plofte hij hem in zijn karretje. Nu had hij wel alles, ge-

loof ik. Terwijl hij zijn boodschappen wat van de ene plaats naar de andere stapelde, keek hij

niet opvallend achterom in de richting van de waren gemaakt van deeg, maar de frisse blonde

moeder stond er niet meer. Vandaag had hij haar voor de derde ochtend die steeds op elkaar

volgt bespied; halftien was kennelijk haar vaste tijd om te winkelen. De kinderen naar school

gebracht, voor- en achterop de fiets, gauw de boodschappen doen en dan zometeen even lek-

ker de tekst die via de televisie verspreid wordt lezen, met een kopje koffie. Gisteren, bij de

groenten, hadden hun ogen voor het eerst gecaramboleerd. Die van haar hadden de zeldzame

blauwe kleur zoals ijs, net zoals de kleur van de halve cent De Ruyterzegel van de post uit

1907. Had ze hem aangekeken? Nee, ze keek door hem heen tot voorbij de kassa’s, om zich

te herinneren wat ze vergeten was. Een blikje soep van vis natuurlijk! Misschien stond ze nu

bij de afdeling waar je zuivelproducten kan kopen. Hij reed in een hoog tempo om de flat met

dranken waar je fris van wordt heen, waarbij hij bij wijze van gymnastiek die je ‘s ochtends

doet zijn armen schrap zette op de stang om aan te duwen van zijn karretje en zich driemaal

opdrukte, maar bij de zuivel stond geen kip. Hij zou haar een adviesje kunnen vragen, iets

waarschijnlijks: of dat middel om mee te wassen daar geschikt was voor de bonte en de fijne

was of waar het smeer om je schoenen mee te poetsen stond. Bij de kassa’s zat nog maar één,

nu al moe meisje; zo stil was het nog. Waar kon ze nou gebleven zijn? Hij tilde zijn aankopen

op de rubberen band van een zwarte kleur en speurde door de glazen wand naar buiten. Daar

ging ze ... 

1. Zoals de titel al enigszins aangeeft, is er inderdaad wat mis met de tekst. Probeer

hem in te korten. Onderstreep in de tekst de woorden die je verandert.

2. Hoe heb je dit aangepakt?

3. Wat houd je van elke verkorting over?

4. Kon je op dezelfde manier werken als in stap 1?
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5. Welke verschillen vallen jou op? Houd je altijd hetzelfde soort woorden over? Geef

voorbeelden.

Stap 3



1. Plaats de juiste naam onder de tekeningen.

2. Hoe heb je de woorden geschreven? Probeer op basis hiervan de woorden in groe-

pen te splitsen.

3. Omschrijf de betekenis van de volgende woorden:

• koemelk - melkkoe

• uurwerk - werkuur

• deurslot - slotdeur

4. Welk deel bepaalt de betekenis van het volledige woord?

Samengevat
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Oefening
1 De volgende woorden zijn misschien wel de langste die er bestaan. Uit hoeveel

grondwoorden bestaan ze? Tel uit hoeveel letters elk woord bestaat en splits het in

lettergrepen. Probeer vooraf te raden hoeveel letters en lettergrepen de woorden tel-

len.

• gemeentereinigingsroltrommelhuisvuilophaalauto’s

• consumentenbelangenbehartigingsorganisatie

2. Werk per twee of in kleine groepjes. Maak ten minste vijf correcte samenstellingen

van woorden uit kolom 1 met woorden uit kolom 2. Voeg de gepaste letter(s) in

waar dat nodig is. Wie vindt de meeste correcte combinaties? De samenstellingen

moeten wel in het woordenboek staan.

1 2

kind muur

geluid gitarist

klap spel

soep arbeid

schaak bal

rock mat

haven bord

voet band
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