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Matilda Wormwood kan op hele jonge leeftijd al lezen. Het begint als ze aan haar vader vraagt of ze een boek kan
krijgen.
Haar vader wil dit niet, omdat hij zelf niet kan lezen. Hij is dus bang dat zij is slimmer is dan hem. Dan besluit ze maar
om naar de bibliotheek te gaan. Na een tijdje heeft ze alle kinderboeken uit en begint ze ook met volwassen boeken.
Haar ouders en broer vinden het maar niks dat ze zoveel wil lezen, zij kijken liever met een bord eten op schoot naar
de TV.
Haar vader is autohandelaar die zijn klanten bedriegt, hij koopt tweedehands auto’s heel goedkoop in en knapt ze
dan een beetje op en hij draait de kilometerteller terug zodat het net lijkt of de auto nog niet zo oud is.
Haar moeder gaat vaak naar de bingo toe.
Haar ouders geven niet veel om Matilda, dus krijgt ze niet veel aandacht. Daarom wil ze graag naar school toe, maar
eerst mag dat niet van haar ouders, want die vinden het maar onzin. Als Matilda dan toch voor het eerst naar school
gaat komt de lerares van Matilda, erachter dat ze hoogbegaafd is en meld dit aan de ergste directrice ooit, Miss
Trunchbull. Matilda’s vader heeft directrice Trunchbull ook in de maling genomen met z’n auto’s, en daarom gelooft
de directrice niet dat een dochter van zo iemand een genie kan zijn. Maar Miss Honey laat het er niet bij zitten en
stapt op Matilda’s ouders af. Maar deze geloven haar ook niet. En daarom wordt er eigenlijk door niemand, behalve
Juffrouw Engel aandacht geschonken aan Matilda’s slimheid. Maar een tijdje later komt Matilda erachter dat ze nog
een gave heeft
Ze kan namelijk door de energie die ze in zich heeft voorwerpen met haar ogen optillen en laten zweven! Want toen
Matilda door Miss Trunchbull van iets werd beschuldigd wat ze niet had gedaan, richtte ze haar ogen op een glas
water en het glas viel langzaam om, over de kleren van Miss Trunchbull. Miss Honey nam Matilda een keer mee naar
haar huisje. Miss Honey vertelde Matilda dat de directrice eigenlijk haar tante was die vroeger voor haar moest
zorgen toen haar beide ouders overleden waren. Miss Honey moet ook elke week van 1 pond leven, omdat haar tante
het geld inhoudt voor haar opvoeding. Ze vertelde Matilda ook waarom ze in dat kleine hutje woonde: het grote luxe
huis was van de ouders van Miss Honey, maar toen die overleden kwam haar tante, Miss Trunchbull in dat huis
wonen om voor Miss Honey te zorgen. Op een dag was Miss Honey weggelopen maar omdat ze nu nog steeds de

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-engels-matilda-door-roald-dahl-78
194

Pagina 1 van 2

‘schuld’ aan Miss Trunchbull terug moest betalen leefde ze in zo’n klein huisje. Het grote luxe huis was dus eigenlijk
vanMiss Honey.
Toen Matilda thuis kwam van Miss Honey, zag ze dat haar ouders en haar broer druk bezig waren de auto in te
pakken, ze gingen naar Spanje omdat de politie erachter was gekomen hoe Mr. Wormwood, de vader van Matilda,
zijn klanten bedroog. Maar Matilda wilde helemaal niet naar Spanje, ze wilde thuis bijven, toen stelde ze aan haar
ouders voor of ze hier kon blijven
en bij Miss Honey kon gaan wonen.
Haar ouders waren er blij mee dat ze eindelijk van Matilda af waren. En daarom ging Matilda bij Miss Honey wonen.
Matilda had een plan bedacht om Miss Trunchbull weg te jagen, eerst vroeg ze aan Miss Honey wat haar naam was,
Jennifer. Toen wat Miss Trunchbulls naam was: Agatha, en haar vaders naam: Magnus. Daarna heeft ze onder een
les van Miss Trunchbull met haar krachten het krijtje van het schoolbord laten schrijven. Ze schreef dit: Agatha geef
mijn Jennifer haar huis en geld terug en maak dat je wegkomt, ik wil je hier nooit meer zien, groeten van Magnus.
Miss Trunchbull schrok zo erg dat ze deed wat hij zei en niemand heeft ooit meer wat van haar gehoord.
En zo konden Matilda en Miss Honey samen in het grote huis wonen, en ze leefde nog lang en gelukkig
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