Naam:

Klas:

Datum:

Tom Lanoye, Alles Moet weg (1988)
Flaptekst: “Het eerste wat ik nodig heb, is een bestelwagen.” Dit schreef Tony Hanssen bovenaan op de
eerste bladzijde van het schriftje dat hij had gekocht. Het was een mooi schriftje, al zaten de nietjes niet
goed vast.' In Alles moet weg beheerst het mercantiele principe de wereld. Er bestaan alleen kopers en
verkopers, en wat niet verkocht kan worden stinkt. Tony denkt dat hij een verkoper is. Een zwerftocht door
Vlaanderen zal hem het tegendeel bewijzen.

 Wat bedoelt men met “het mercantiele principe”










je wordt gelukkig als je veel verkoopt
enkel wat verhandeld kan worden, heeft waarde
iets kopen om het weer te verkopen
geluk is te koop

 Welke is de correcte omschrijving van het fragment in bijlage?










een
een
een
een

brief
briefroman
roman
brief uit een roman

 Wie is Tony?










de ontvanger van de brief
degene die de brief bezorgt
de auteur van de brief
de klant met de Remington

 Wie is Soo?










de baas
een ondergeschikte
een vriend
een klant

 Welke vorm is nu de correcte voltooid verleden tijd?










het heeft geonweerd
het heeft geönweerd
het heeft ongeweerd
er is onweer geweest

 Naar welke beroemde romantische western verwijst Tony?










Gone
Gone
Gone
Gone

in the rain
with a blow
with the rain
with the wind

 Waarom gebruikt de briefschrijver een Remington?










omdat
omdat
omdat
omdat

de letters zo mooi zijn
zijn computer stuk is
het een waardevol en duur stuk is
hij niet duidelijk kan schrijven
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 Waar woont Soo?










in Gent
in Oostende
de tekst bevat hierover geen informatie
geen van bovenstaande antwoorden is correct

 Hoeveel heeft de tekstverwerker gekost?










10.000 EUR
10.000 fr.
100.000 fr.
de tekst bevat hierover geen informatie

 Welke twee letters gaan het eerst stuk?










eerst
eerst
eerst
eerst

de r, dan de e
e, dan de l
de l, dan de r
de e, dan de r

 Welke soort verzekeringen verkoopt Tony?










autoverzekeringen
levensverzekeringen
brandverzekeringen
familiale verzekeringen

 Waarvoor diende de tekstverwerker eigenlijk?










om
om
om
om

facturen op te stellen
polissen op te stellen
contacten te leggen
iets te kunnen opzoeken

 Welk van onderstaande synoniemen komt niet in de tekst voor?










tiktuig
tikker
Remington
tikmachine

 De zin “Het liep storm” betekent hier:










er was onweer
alles loopt fout
het was een succes
de storm blijft duren

 Wat ligt er volgens Tony aan de basis van assurantiewezen?










het mercantiele principe
een neerslachtige ingesteldheid
het profiteren van anderen
geld gebruiken dat toch verloren zou gaan

Welke factor zet bij het verzekeren alles in gang?










tijd
onzekerheid
ongeluk
meerdere antwoorden zijn van toepassing
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 Waarom ligt zijn huidige werk hem zo goed?










omdat
omdat
omdat
omdat

hij
hij
hij
hij

iets verkoopt waaraan hij kan verdienen
iets verkoopt dat echt is
iets verkoopt wat niet gestolen kan worden
niet hoeft te doen

 Hoeveel letters gaan er stuk?










een
twee
drie
vier

 De schrijver van de brief is, aan het taalgebruik te zien een ...










kind
puber
jong volwassene
oude man

 Wat is de bezigheid van Soo?










hij is verkoper
hij studeert
hij werkt in de fabriek
hierover geeft de tekst geen enkele informatie

Schrijf een korte e-mail naar een vriend(in) waarvan je weet dat die
graag 'experimentele' boeken leest. Leg in de mail duidelijk uit wat dit fragment
uit de roman van Tom Lanoye zo bijzonder maakt.



Van:
Aan:
CC:
Bcc:
Onderwerp:
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