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Titel: Matilda
Het boek heet zo, omdat: Het over Matilda haar leven gaat.
Schrijver: Roald Dahl (hij komt uit Engeland)
Vertaling: Huberte Vriesendorp
Hoofdpersoon: Matilda Wurmhout
Karakter: Matilda is een hoogbegaafd kind, dat goed kan leren. Ze kan op haar 5e jaar al boeken,
bestemd voor volwassenen lezen. Ook bezit ze toverkracht.
Waar speelt het verhaal zich af: op school en in het gezin ( vader, moeder en broer Michiel)
Wanneer speelt het verhaal zich af: Nu. Het is een fantasieverhaal.
Inhoud:
Matilda is echt een boekenwurm. Als ze 5 jaar is, gaat ze al naar de bibliotheek om boeken, bestemd voor
volwassenen te lezen. Haar vader en moeder behandelen haar als een onderkruipsel. Ze kan ook niet goed
opschieten met haar broer Michiel. Matilda’s vader is autohandelaar. Op een avond, als ze met z’n vieren
aan het eten zijn, zoals altijd voor de T.V., verteld vader aan Michiel hoe hij aan veel geld komt: hij stopt
zaagsel in de olie. Dan is Matilda er zo zat van, dat ze zo slecht wordt behandeld: ze vindt, dat haar
ouders een lesje nodig hebben. Ze smeert lijm in de hoed van haar vader, die hij elke dag op heeft naar zijn
werk. Moeder trekt uit alle macht om de hoed van z’n hoofd te trekken, maar het lukt niet. Dan knipt ze het
er maar om weg.
Toen Matilda 5 1/2 was ging ze pas naar school. Ze kwam bij juffrouw Engel in de klas. Dat was een hele
aardig juf. Het schoolhoofd Juffrouw Bulstronk was niet zo aardig. Matilda hoorde van haar klasgenoten,
dat deze heel gemeen en sterk was.
Al gauw merkte juf Engel, dat Matilda goed kon lezen en vroeg aan het schoolhoofd, of ze niet naar een
hogere klas mocht. Maar dat mocht niet. Dus Mathilda bleef gewoon bij juf Engel in de klas.
Elke donderdagmorgen komt juffrouw Bulstronk in de klas kijken, of het wel goed gaat. En elke donderdag
staat er een glas water in de klas. En zoals elke donderdag werd het schoolhoofd weer kwaad, omdat een
van de kinderen de tafel van twee niet kende. Matilda werd ook kwaad, omdat ze vals beschuldigd wordt.
Ze richt haar ogen op het glas en het glas valt langzaam om, over de kleren van juffrouw Bulstronk. Juf
Engel had het allemaal gezien en neemt Matilda mee naar haar huisje.
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Daar verteld juf Engel, dat juffrouw Bulstronk eigenlijk haar tante is. Toen juf Engel haar vader gestorven
was, moest juffrouw Bulstronk voor haar zorgen. Ze werd slecht behandeld.
Nu woont juffrouw Bulstronk in juf Engel haar huis en is ze heel arm. Na een heel verhaal vraagt
Matilda:”Hoe heette uw vader?” : Marcus. En juf Bulstronk haar voornaam is Agatha en juf Engel heet
Marijke. Toen ging Matilda naar huis.
Matilda had een idee.
Die donderdag werd ze weer zo kwaad. Ze richtte haar ogen op een krijtje en schreef op het bord, dat
Agatha Marijke haar huis terug moet geven. Toen vluchtte juffrouw Bulstronk weg en mocht Marijke het
huis hebben. Matilda mocht bij haar wonen, want haar ouders gaan naar Spanje verhuizen, i.v.m. die
oplichterij.
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