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antwoorden

januari 2020

Door Jan de Waard

Met pek en veren
Opdracht 1
a

Hij predikte hel en verdoemenis.
Hij voorspelde een hoop ellende.

b

Zijn toespraak raakte kant noch wal.
Zijn toespraak sloeg nergens op.

c

De mensenmassa stond in vuur en vlam.
De mensenmassa was uitzinnig.

d

Het eindigde in moord en doodslag.
Het eindigde in bloedig geweld.

e

Hij werd bij kop en kont gepakt.
Hij werd gepakt en opgetild.

Opdracht 2
a

-

b

Iemand werd ingesmeerd met pek en veren als diegene de boel had belazerd of
zich ernstig had misdragen.

c

Dat de autobrandstichters de wijk uit moeten worden gejaagd. En wel zo dat
iedereen ziet en weet wie het zijn.

Opdracht 3
a

Het is echt afgelopen.

b

Dat ga ik echt nooit doen.

c

Ze komen ongetwijfeld.

d

Hij heeft geleerd van zijn fouten.

e

Ze kennen elkaar door en door.

f

Vanwege de oorlog moesten ze alles achterlaten.
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Opdracht 4
a

Hij zegt overal ja en amen op.
Hij is het altijd overal mee eens.

b

De aanstellers schreeuwden moord en brand.
Ze stelden zich verschrikkelijk aan.

c

Gezond en wel kwam hij van vakantie terug.
Hij kwam helemaal gezond terug.

d

Het is niet alleen maar kommer en kwel.
Het is niet alleen maar ellende.

e

De meubels waren schots en scheef door de kamer verspreid.
De meubels waren random neergezet.

Opdracht 5
a

Het deed me niks. Ik werd er warm noch koud van.

b

Hij hield bij hoog en laag vol dat hij gelijk had.

c

Ze wisten niet waar ze aan toe waren. Ze leefden tussen hoop en vrees.

d

Er stond een rij van hier tot gunder/gunter/ginder/ginter/Tokio.

e

Ze delen lief en leed met elkaar.

f

In paniek renden ze van hot naar her.

Opdracht 6
a

elkaar door dik en dun steunen

b

man en paard noemen

c

steen en been klagen

d

te vuur en te zwaard verdedigen

e

te hooi en te gras
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Opdracht 7
a

Ze is met vlag en wimpel geslaagd.
Ze is geslaagd met heel hoge cijfers.

b

Hij verzette zich met hand en tand.
Hij verzette zich zo goed als hij kon.

c

Het beestje werd met huid en haar verslonden.
Het beestje werd helemaal verslonden.

d

Hij heeft twee maanden op water en brood gezeten.
Hij heeft twee maanden in de gevangenis gezeten.

e

Hij kocht een Tesla voorzien van alle toeters en bellen.
Hij kocht een Tesla met alles erop en eraan.

Opdracht 8
a

De gewonden riepen ach en wee.

b

Het conflict liep enorm uit de hand en eindigde in moord en doodslag.

c

Het vijandige leger zaaide dood en verderf.

d

De slachtoffers klaagden steen en been.

e

Kortom, het was overal kommer en kwel.

Opdracht 9
Opdracht 10
-

