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Taak 3: Luisterfragment de Deltawerken  

Vragen bij het fragment 

 

A2 

Waarom is Nederland wereldberoemd?    

Wat doen duinen en dijken?    

Wat gebeurt er in 1953?     

Hoeveel mensen verdrinken er?    

Hoe heet het plan dat wordt opgezet?   

Wat zegt men over de toekomst?    

 

B1 

Waarom moet Nederland het water tegenhouden?   

Wat doen duinen en dijken?    

Hoeveel mensen verdrinken er?    

Welk plan zet de regering op?    

Staan de schuiven open of dicht? Waarom?  

Wat zegt men over de toekomst?    

 

B2 

Waarom moet Nederland het water tegenhouden?   

Wat doen duinen en dijken?    

Hoeveel mensen verdrinken er?    

Welk plan zet de regering op?    

Waarom wordt dit plan opgezet?    

Staan de schuiven open of dicht? Waarom?  

Wat zegt men over de toekomst?    
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Taak 3: Gatentekst A2  

 

 

Nederland is wereldberoemd om haar polders. Stukken land ______________ van de zee, door 

mensen drooggelegd. Grote delen van West-Nederland bestaan uit polders en liggen onder 

______________. De mensen die hier leven moeten wel goed opletten. Het water moet buiten 

de polders blijven. Daarom gebruiken ze duinen en dijken om het water buiten te houden. De 

dijken en duinen moeten altijd stevig blijven en hoog genoeg zijn om het water tegen te houden. 

Het lage land moet tegen het water worden ______________. In de nacht van 1 februari 1953 

gaat het mis. Er voltrekt zich een ramp. Grote delen van West-Nederland komen onder water te 

staan. Huizen worden verwoest en dieren verdrinken. En er verdrinken 1800 mensen in het 

kolkende water. De mensen in Nederland zijn verschrikkelijk _______________. Hun land is toch 

niet zo goed beschermd als ze dachten. ______________ besluit de regering om Nederland 

beter te gaan beschermen tegen de zee. Er wordt een kostbaar en ingewikkeld plan opgezet: Het 

Deltaplan. Zeearmen worden _______________ met dammen. En zeedijken worden verhoogd. 

De deltawerken moeten er voor zorgen dat een ramp als in 1953 nooit meer zal gebeuren. De 

Oosterscheldedam is onderdeel van de deltawerken. De schuiven van de dam gaan alleen dicht 

bij storm of springtij. Normaal staan de schuiven open, zoals nu. Het zoute water kan bij vloed 

________________ naar binnen stromen en er bij eb weer uitstromen. Allerlei dieren kunnen 

ook in en uit zwemmen. Dat is maar goed ook want anders waren deze zeehonden bijvoorbeeld 

________________. Zij kunnen alleen leven in zout water en zijn gewend aan de getijden. Bij 

vloed kunnen ze jagen en bij eb op het drooggevallen land uitrusten. Door de Deltawerken zijn 

de mensen in Zeeland veilig tegen het zeewater, maar je weet het maar nooit. De toekomst is 

lang niet zeker. Door __________________ zal de zeespiegel verder stijgen. En er wordt ook nog 

eens _______________ neerslag verwacht. Slecht nieuws voor Zeeland en de rest van 

Nederland. 
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Taak 3: Gatentekst B1 

 

 

Nederland is wereldberoemd om haar polders. Stukken land ______________ van de zee, door 

mensen drooggelegd. Grote delen van West-Nederland bestaan uit polders en liggen onder 

________________. De mensen die hier leven moeten wel goed opletten. Het water moet 

buiten de polders blijven. Daarom gebruiken ze duinen en dijken om het water buiten te 

houden. De dijken en duinen moeten altijd stevig _______________ en hoog genoeg zijn om het 

water tegen te ______________. Het lage land moet tegen het water worden ______________. 

In de nacht van 1 februari 1953 gaat het mis. Er voltrekt zich een ramp. Grote delen van West-

Nederland komen onder water te staan. Huizen worden verwoest en dieren _______________. 

En er verdrinken 1800 mensen in het kolkende water. De mensen in Nederland zijn 

verschrikkelijk ________________. Hun land is toch niet zo goed beschermd als ze dachten. 

_______________ besluit de regering om Nederland beter te gaan beschermen tegen de zee. Er 

wordt een kostbaar en ingewikkeld plan opgezet: Het Deltaplan. Zeearmen worden 

_________________ met dammen. En zeedijken worden _________________. De deltawerken 

moeten er voor ________________ dat een ramp als in 1953 nooit meer zal gebeuren. De 

Oosterscheldedam is onderdeel van de deltawerken. De schuiven van de dam gaan alleen dicht 

bij storm of springtij. Normaal staan de schuiven open, zoals nu. Het zoute water kan bij vloed 

_________________ naar binnen stromen en er bij eb weer uitstromen. Allerlei dieren kunnen 

ook in en uit _________________. Dat is maar goed ook want anders waren deze zeehonden 

bijvoorbeeld _________________. Zij kunnen alleen leven in zout water en zijn gewend aan de 

getijden. Bij vloed kunnen ze jagen en bij eb op het drooggevallen land uitrusten. Door de 

Deltawerken zijn de mensen in Zeeland veilig tegen het __________________, maar je weet het 

maar nooit. De toekomst is lang niet zeker. Door __________________ zal de zeespiegel verder 

stijgen. En er wordt ook nog eens ___________________ neerslag verwacht. Slecht nieuws voor 

Zeeland en de rest van Nederland. 
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Taak 3: Gatentekst B2 

 

 

Nederland is wereldberoemd om haar polders. Stukken land ____________________ van de 

zee, door mensen drooggelegd. Grote delen van West-Nederland bestaan uit polders en liggen 

onder _________________. De mensen die hier leven moeten wel goed _________________. 

Het water moet buiten de polders blijven. Daarom gebruiken ze duinen en dijken om het water 

buiten te houden. De dijken en duinen moeten altijd stevig ___________________ en hoog 

genoeg zijn om het water tegen te ____________________. Het lage land moet tegen het water 

worden ______________________. In de nacht van 1 februari 1953 gaat het mis. Er 

________________ zich een ramp. Grote delen van West-Nederland komen onder water te 

staan. Huizen worden verwoest en dieren ________________. En er verdrinken 1800 mensen in 

het __________ water. De mensen in Nederland zijn verschrikkelijk _________________. Hun 

land is toch niet zo goed beschermd als ze dachten. _______________ besluit de regering om 

Nederland beter te gaan beschermen tegen de zee. Er wordt een kostbaar en ingewikkeld plan 

opgezet: Het Deltaplan. Zeearmen worden __________________ met dammen. En zeedijken 

worden ________________. De deltawerken moeten er voor __________________ dat een 

ramp als in 1953 nooit meer zal gebeuren. De Oosterscheldedam is __________________ van de 

deltawerken. De schuiven van de dam gaan alleen dicht bij storm of springtij. Normaal staan de 

____________________ open, zoals nu. Het zoute water kan bij vloed _______________ naar 

binnen stromen en er bij eb weer uitstromen. Allerlei dieren kunnen ook in en uit 

___________________. Dat is maar goed ook want anders waren deze zeehonden bijvoorbeeld 

___________________. Zij kunnen alleen leven in zout water en zijn __________________ aan 

de getijden. Bij vloed kunnen ze jagen en bij eb op het __________________ land uitrusten. 

Door de Deltawerken zijn de mensen in Zeeland veilig tegen het __________________, maar je 

weet het maar nooit. De toekomst is lang niet zeker. Door __________________ zal de 

zeespiegel verder stijgen. En er wordt ook nog eens _________________ neerslag verwacht. 

Slecht nieuws voor Zeeland en de rest van Nederland. 
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Taak 4: Presentatie nieuwtje 
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Taak 5: Terugblik  
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Deltawerken eindelijk afgerond op woensdag, 25 augustus 2010 

Met de ingebruikname van de nieuwe waterkering bij Harlingen is het Deltaplan uit de jaren 

vijftig eindelijk voltooid. 

 

De Friese stad Harlingen had al sinds 1965 een zeewering maar die lag niet op zogenaamde 

'deltahoogte'. Deze waterkering ligt dat wel. De ingebruikname van deze kering is dan ook het 

officiële sluitstuk van de uitvoering van het Deltaplan.  

 

Veel Nederlanders leefden al eeuwen van de zee, maar diezelfde zee was ook gevaarlijk.  

 

Al in 1937 had Rijkswaterstaat een onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat het land 

onvoldoende beveiligd was tegen uitzonderlijk hoge waterstanden, die gemiddeld eens in de 

paar eeuwen voorkomen. Al voor de Watersnoodramp van 1953 werd een begin gemaakt met 

het Deltaplan dat Nederland tegen extreem hoge waterstanden moest beschermen. De 

afdamming van de Brielse Maas vond bijvoorbeeld al plaats in 1950. Het Deltaplan had een 

enorme omvang, was technisch moeilijk en bovendien erg duur. En geld was er in de naoorlogse 

jaren in Nederland nog niet in overvloed. Een geleidelijke 

uitvoering leek het beste.  

 

In 1953 kreeg het land echter te maken met de grootste 

natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. 

Bij deze watersnoodramp kwamen meer dan 1800 

mensen om het leven. Daardoor bleek dat er snel, stevig 

en daadkrachtig opgetreden moest worden.  

 

Kort na de ramp installeerde de minister van Verkeer en Waterstaat de zogenaamde 

Deltacommissie. Deze commissie moest beslissen welke werken er precies uitgevoerd moesten 

worden. Uitgangspunt daarbij was wel dat de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde in 

verband met de scheepvaart open moesten blijven.  

 

Aan het uitvoeren van de Deltawerken is decennialang gewerkt. Het eerste grote werk dat 

voltooid werd was de Stormvloedkering Hollandse IJssel. Deze stormvloedkering bij Rotterdam 

en Krimpen aan den IJssel werd in 1958 in gebruik genomen.  

 

Een ander zeer prominent onderdeel van de Deltawerken werd in 1986 geopend: de 

Oosterscheldekering. De waterkering heeft grote schuiven die gesloten kunnen worden bij 

hoogwater. Over de kering loopt een negen kilometer lange wegverbinding van Schouwen-

Duiveland en Noord-Beveland.  

 

 

http://historiek.net/nieuws/algemeen/3629-deltawerken-eindelijk-afgerond
http://historiek.net/Overig/watersnoodramp-1953.html
http://historiek.net/Overig/watersnoodramp-1953.html
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In 1997 werd het laatste grote project afgerond. De Maeslantkering bij Hoek van Holland werd 

toen opgeleverd. 25 augustus 2010 werden de Deltawerken met de ingebruikname van de 

waterkering bij Harlingen echter pas echt helemaal voltooid. De ingebruikname van deze 

waterkering wordt daarmee gezien als het sluitstuk van de Deltawerken.  

Vragen en opdrachten bij tekst De Deltawerken  
 

1. Hoe lang heeft de uitvoering van het Deltaplan geduurd?   

2. Wanneer was de eerste afdamming?     

3. Wat veranderde door de watersnoodramp?    

4. Wanneer werden twee belangrijke werken opgeleverd?  

5. Wanneer was het project echt afgerond?    

 

Optioneel (B2): 

Schrijf naar aanleiding van de tekst hiervoor in 10 zinnen antwoord op de volgende 

vraag: Wat wordt er door de overheid in jouw land gedaan om de gevolgen van 

natuurrampen te beperken (probeer passieve constructies te gebruiken in je antwoord). 
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Taak 1: huiswerk & herhaling les 1 
 
 
Taak 2: nieuwe woorden bij het thema 'Nederlandse Kunst' 
 

 

 

Taak 3: video De Stijl / Piet Mondriaan 
 
Je gaat kijken naar een video over Piet Mondriaan, een bekende Nederlandse kunstschilder, en 
de kunststroming "De Stijl". Denk eerst na over de volgende vragen: 
 
- Wat is het verschil tussen klassieke en moderne kunst? 
 
 
-  Welke kunststijlen ken je en waar houd jij van? 
 
 
 
Vragen bij de video voor A2 & B1: 
 
- Wat heeft de opkomst van de fotografie met de opkomst van de moderne kunst te maken? 
 
 
- Wat zijn de kenmerken van de kunststroming "De Stijl"? 
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Vragen bij de video voor B2: 
 
- Wat is er zo bijzonder aan deze Mondriaantentoonstelling? 
 
 
- Wat wil Mondriaan in zijn werk bereiken, wat is zijn doel? 
 
 
- Wat laat de tentoonstelling zien? 
 
 
- Wat vind jij van de tentoonstelling? Zou je hem willen bezoeken? 
 
 
 

transcript bij de video voor A2 & B1: 

Schilderen in de natuur. Schilders doen dat graag. Ook vroeger al gingen kunstenaars de natuur 

in. Op hun schilderijen laten ze zien hoe mooi die is. Ze doen hun best op de wolken, de bomen, 

het licht van de zon en de schaduwen. Heel precies, alsof het echt is. Ze willen natuurlijk ook 

laten zien hoe goed ze dat kunnen. Schilders willen beroemd worden! Maar 100 jaar geleden 

vinden sommige kunstenaars dat het eens anders moet. 'Het is toch niet meer nodig om precies 

de werkelijkheid te schilderen?' zeggen ze. 'Dat hebben ze nu wel lang genoeg gedaan. 

Bovendien: er zijn nu foto's, die kunnen dat ook, en zelfs beter!' Kunstenaars als Mondriaan en 

Van Doesburg schilderen in die tijd de werkelijkheid heel anders. Zij maken schilderijen van de 

werkelijkheid zoals zij die zien. Simpel en strak. Hoe meer schilderijen Van Doesburg maakt, hoe 

eenvoudiger hij schildert. Alleen nog een paar lijnen blijven over. En een paar kleuren. Dat is 

nieuw. Veel mensen vinden het maar niks. Maar andere zien: "Dit hoort bij deze tijd. Alles wordt 

modern. Ook de kunst moet modern worden." Veel kunstenaars die in deze tijd schilderen 

worden vrienden. Ze vormen een groep. De Stijl noemen zij zich. Ze hebben een blad waarin ze 

schrijven over hun moderne stijl. Je ziet 't al: alleen rechte lijnen en vlakken. Meer mensen 

sluiten zich aan bij de Stijl. Niet alleen schilders, ook schrijvers, beeldhouwers en architecten. 

Een architect is iemand die gebouwen ontwerpt. Gerrit Rietveld is zo'n architect die bij de stijl 

hoort. Hij ontwerpt dit huis. Ook hier: rechte lijnen en vlakken. Geen versieringen. Geen ronde 

ramen of deuren. Maar simpel en zuiver: dat is pas echt mooi! Volgens Rietveld is dit een 

prachtige stoel. Hij zit niet echt lekker, maar dat is ook niet de bedoeling van Rietveld. Hij wil 

laten zien hoe een stoel in elkaar zit, wat een stoel heeft. Poten, een zitvlak, een rugvlak en 

armleuningen. Meer niet! Sommige mensen vinden de stoel van Rietveld prachtig, anderen niet. 

Dat is een kwestie van smaak. Je hoeft hem ook niet mooi te vinden, maar de stoel van Rietveld 

is in ieder geval bijzonder. En hij staat nu wel in een museum! 

   van: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080906_destijl01 
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Taak 4: moderne kunstwerken herkennen 
 
De docent leest omschrijvingen van de kunstenaars/kunstwerken die je ziet. Welke kunstwerken 
worden er bedoeld? 
 

tekst voor A2 & B1: 
 
kunstenaar 1 (aangepast uit een anoniem schilderijverslag op www.scholieren.com) 
Over Corneilles werk: ... Sinds de jaren vijftig reist hij de hele wereld rond op zoek naar 
inspiratie. De natuur, antieke culturen, primitieve volken, klassieke muziek en literatuur zijn 
hiervoor belangrijke bronnen. Aan het einde van de jaren zestig herleeft het mythische element 
uit de beginperiode van COBRA met vrolijke fel gekleurde figuren. Kleurvlak en lijn worden weer 
afzonderlijk gehanteerd. De weelderige aarde blijft daarbij een steeds terugkerend motief, maar 
nu in de vorm van een vrouwenlichaam met daarnaast, of daarboven, de gedaante van een 
vogel die onweerstaanbaar tot die aarde wordt aangetrokken. "Mijn bewegingen op het doek 
worden altijd vogels", zegt Corneille; de vogel is het volmaakte beeld van de beweging". Het is 
niet alleen maar de beweging, maar het doel is ook de blijdschap om de beweging. 
 
kunstenaar 2 (aangepast uit een anoniem schilderijverslag op www.scholieren.com) 
Over Herman Broods werk: Het werk van Herman Brood heeft een volstrekt eigen uitstraling. ... 
Dit heeft te maken met zijn techniek en vooral met de mentaliteit waarmee hij die techniek 
hanteerde. Hij schilderde bijna altijd op linnen dat op de grond lag. Eerst zette hij met de 
spuitbus in enkele snelle gebaren een figuur op het doek. Daarna ging hij er met de verfroller 
overheen zodat de voorstelling voor een deel verdween. Daarna gebruikte hij opnieuw de 
spuitbus, soms tegen het linnen aan, soms er ver vanaf. Als finishing touch versierde hij het 
beeld vaak met decoratieve elementen, zoals sjablonen, waar hij dan weer overheen spoot. 
Over het resultaat dacht hij nooit na ... 
Als je naar zijn schilderijen kijkt heb je het idee dat je in een droomwereld bent beland. Dit komt 
door de speciale kenmerken: brutaal van vorm, felle, primaire kleuren, buitelende figuren, rare 
teksten waar je soms even over na moet denken en expressieve uitdrukkingen op de gezichten. 

 

tekst voor B2: 
 
kunstwerk 1 (aangepast uit De Groene Amsterdammer (14 juni 2012), Rudi Fuchs) 
De stilte [...] is eigenlijk onbeschrijfelijk. Steeds weer als ik een prent onder ogen krijg, fascineert 
mij de roerloosheid erin. Zo is er ook muziek, van Bach bijvoorbeeld, waarvan de klanken zo ijl 
zijn dat ze de vertoning zijn van de stilte zelf.  
Toch is alles ook helder: aan hoe de buigzame vormen in de ruimte van het blad verdeeld zijn 
kun je zien dat ze voortkomen uit lang en stil kijken naar het landschap. De schilder is daarbij 
veel aan het werk in kleine schetsboekjes waarin hij de waarnemingen noteert - dat wil zeggen 
contouren en volumes van wat zijn aandacht trekt, en de dispositie in de ruimte. ... 
Zo beeldt de kunstenaar stilte uit of de lome stemming van een warme namiddag of invallende 
schemering - zoals, bijvoorbeeld, in dit schilderij.  
De vormen ... hebben een kronkelende contour zoals die van lichtplekken in kabbelend water of 
anders van grillige schaduwen. Hij laat die vormen, zou ik zeggen, over aan onze verbeelding - 
en ook daarom zijn ze dubbelzinnig gehouden...  
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kunstwerk 2 (aangepast uit De Groene Amsterdammer (7 juni 2012), Rudi Fuchs) 
Bij dit schilderij heb je geen idee wat het zou kunnen voorstellen. Het was dan ook juist de opzet 
van abstracte kunst om zich van figuratieve voorstellingen los te maken. Dat dit schilderij niets 
in het bijzonder voorstelt, is dus waar het om gaat. ... Uit de muziek kennen we wat fantasie 
genoemd wordt: een stuk van vrij bewegende klanken die elkaar op een associatieve manier 
lijken te vinden en impressionistische melodie geworden zijn. Misschien is dit schilderij ook wel 
zo'n fantasie. ... De figuratie is gegroeid uit een accumulatie van aanzetten die elkaar steeds 
meer naderen, totdat ineens het beeld, zoals het moest worden, er was.  
Hooguit zijn er een paar over elkaar geschoven vormen (aan de rechterkant) die op een cirkel of 
een gerekte ovaal lijken. Ik zie een schilderij waarbij in de verticale passage in het midden de 
korte penseelstreken horizontaal op elkaar gestapeld zijn. Aan de zijkanten links en rechts zien 
we daarentegen een bundeling van verticale streken. In het midden is de vormschildering ook 
kleiner en verfijnder. Omdat de vormen langs de zijkanten robuuster werken, wat schaal betreft, 
wordt de indruk gewekt dat we door een poort in een ruimte kijken.  

 
 
Taak 5: schilderijen omschrijven en uitbeelden 
 
 
Taak 6: kunstwerken selecteren 
 
Kijk in groepjes naar de website van het Kröller-Muller Museum http://www.kmm.nl/collection 
en selecteer samen een (of meerdere) kunstwerk(en). Rapporteer daarna aan de rest van de 
groep en motiveer je antwoord. 
 
Voor A2: Kies een kunstwerk dat alle groepsleden mooi vinden. 
Voor B1: Kies een kunstwerk dat volgens alle groepsleden het woord 'kunst' representeert. 
Voor B2: Kies een kunstwerk dat volgens alle groepsleden geen kunst genoemd mag worden. 
 
 
Taak 7: video’s over kunstenaars 
 
Voor B1/B2: Bekijk de video zo vaak als je nodig hebt en maak aantekeningen. Probeer nu de 
inhoud van de video zo goed mogelijk na te vertellen in jullie eigen woorden, terwijl de video 
speelt zonder geluid. Jullie verzorgen dus ieder een deel van het commentaar bij de video. 
 
Voor A2: Luister naar het lied over Vincent van Gogh en vul hieronder de juiste woorden in: 
 
De kunstenaar Vincent van Gogh 

De schilder die wanhopig zocht 

Naar de _________________________ mooi en puur 

In de mens en de _________________________ 

Hij ging op zoek uit alle macht 

Hij schilderde met grote _________________________ 
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Maar echt gelukkig was hij niet 

Hij had veel zorgen en _________________________ 

 

Refrein:   

Geel en _________________________ en vermiljoen 

Violet en helder _________________________ 

Kleuren spatten van het doek 

Je bent in Frankrijk op _________________________ bij Vincent 

Slaapkamer met _________________________ en bed 

Een veelkleurig zelfportret 

Zonnebloemen zo bekend 

Kenners prijzen het _________________________ van Vincent 

 

Zijn _________________________ stond altijd voor hem klaar 

Ze schreven _________________________ aan elkaar 

Maar Vincent vond het leven hard 

Hij was _________________________ eenzaam en verward 

En rusteloos ging hij op reis 

Hij _________________________ jaren in Parijs 

In Arles is het gele _________________________ 

Dat was voor hem zijn laatste thuis 

 

Refrein 

 

Vincent van Gogh is nu beroemd 

Zijn _________________________ wordt overal genoemd 

Zijn werk verkocht voor heel veel _________________________ 

Miljoenen worden neergeteld 

Ja Vincent had een groot talent 

Maar zelf had hij geen rooie _________________________ 
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Al zo lang _________________________, Vincent van Gogh 

Maar op zijn doeken leeft hij nog.    

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101215_vincentvangogh01 

 
 
Taak 8: kunstwerken tekenen 
 
Jullie krijgen allemaal een kunstwerk op je rug geplakt. Praat met de andere studenten om te 
weten te komen hoe jouw kunstwerk er uitziet. Teken het kunstwerk dat op jouw rug hangt zo 
goed mogelijk. 
 
 
Taak 9: reflectie 
 
 
Taak 10: huiswerk 
 
Het thema van morgen is Rotterdam. Zoek informatie over Rotterdam en vertel erover in de les. 
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Geschiedenis van Rotterdam 

 

Vroeger en nu 
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Taak 0: Bespreken huiswerk over Rotterdam 

Je hebt informatie opgezocht over Rotterdam. Elke student vertelt iets wat hij/zij heeft gevonden. 

Taak 1: Leestekst 

Uitspraakoefening: elke student leest van de onderstaande tekst een alinea voor. De docent let op de 

uitspraak en corrigeert deze waar nodig. 

Leestekst op A2-niveau (evt. voor >B1-niveau) 
 
Erasmusbrug 
De Erasmusbrug is naast de Willemsbrug de tweede brug over de Nieuwe Maas in het centrum van 
Rotterdam in de Haven van Rotterdam en is vernoemd naar humanist Erasmus. De brug verbindt de wijk 
Kop van Zuid met het centrum aan de noordzijde van de rivier. 
 
Architectuur 
De Erasmusbrug is ontworpen door Ben van Berkel (UNStudio) en opgeleverd in 1996. De 802 meter lange 
tuibrug heeft een 139 meter hoge geknikte asymmetrische stalen pyloon, waaraan de brug de bijnaam "De 
Zwaan" dankt. Tussen de Kop van Zuid en de pyloon is er een 89 meter lange basculebrug voor schepen die 
niet onder de tuibrug door kunnen. Deze basculebrug is de grootste en zwaarste basculebrug in West-
Europa. 
 
In het nieuws 
In oktober 1996, kort na de opening van de brug, bleek dat het brugdek bij windkracht zes onverwacht 
begon te slingeren. Dit komt doordat regendruppels het profiel van de tuien licht wijzigen en gevoeliger 
maken voor windgeïnduceerde trillingen. Om de trillingen te dempen, zijn er daarom nieuwe dempers 
gemonteerd. De geknikte vorm van de brug is speciaal omdat deze tegen de logische krachtwerking ingaat. 
Onderaan de pyloon zorgt dit voor een buigmoment waardoor een aanzienlijke inklemming nodig is. Dit is 
met een rechte pyloon niet nodig. 

Midden 2004 kwam de brug in het nieuws doordat ontwerper Ben van Berkel in de openbaarheid bracht 
dat hij vond dat er einde moest komen aan het 'misbruik' van zijn ontwerp. Volgens hem rust er op dit soort 
ontwerpen ook auteursrecht; als aanbieders foto's of schaalmodellen willen verkopen, moeten zij 
toestemming vragen aan de auteursrechthebbende en een vergoeding betalen. Voor zover bekend geldt dit 
alleen als bijvoorbeeld de foto commercieel wordt geëxploiteerd of als logo wordt gebruikt. 

Eind 2007 was de brug kort in het nieuws. Volgens de AIVD (Nederlandse inlichtingendienst) hadden drie 
Rotterdammers het plan de brug te betrekken bij een aanslag op Rotterdam. 

Evenementen 
Rondom de brug vinden onder meer de evenementen Red Bull Air Race Rotterdam en de 
Wereldhavendagen plaats. Ook het parcours van de Marathon Rotterdam loopt over de brug. 

De Erasmusbrug was op zaterdag 3 juli 2010 onderdeel van de route van de proloog van de Tour de France 
2010. De volgende dag, zondag 4 juli, werd op de Erasmusbrug de officiële start gegeven van de eerste 
etappe van de Tour. Toenmalig (demissionair) minister-president Jan Peter Balkenende, burgemeester 
Ahmed Aboutaleb en Tour-directeur Christian Prudhomme knipten er het lint door. 

In: http://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmusbrug 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willemsbrug_(Rotterdam)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kop_van_Zuid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_van_Berkel
http://nl.wikipedia.org/wiki/1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuibrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/Symmetrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyloon_(brug)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basculebrug
http://nl.wikipedia.org/wiki/1996
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oplegging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldmerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Inlichtingen-_en_Veiligheidsdienst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Air_Race_Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldhavendagen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marathon_Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/2010
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2010/Proloog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2010
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2010
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2010/Eerste_etappe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk_2010/Eerste_etappe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Aboutaleb
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Prudhomme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmusbrug
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Taak 1 voor >B1: discussie 

Vraag ter introductie: Amsterdam is  de grootste stad van Nederland, Rotterdam (iets kleiner) is de tweede 
stad. Hoe is dat in jullie land? Zijn de twee grootste steden ook ongeveer even groot? En wat is eigenlijk een 
wereldstad? 
 
Taak 2 
Desiderius Erasmus (1469-1536) Biografie-  niveau A2 

Vanaf de 15e eeuw waren er mensen in Nederland die op een andere manier gingen denken. 
Bijvoorbeeld over hoe ze moesten 1_______________________ met andere mensen. Ze vonden het ook 
belangrijk dat mensen zich ontwikkelden door goed na te denken over dingen. Deze nieuwe manier van 
denken heet humanisme. De Nederlander Erasmus was een bekende humanist. 

Monnik 

Niemand weet precies wanneer Erasmus geboren werd. Het was rond het jaar 1469. Hij werd in Rotterdam 
2______________________, als zoon van een priester. Veel zonen van priesters werden vroeger monnik, zo 
ook Erasmus. 

Grieken en Romeinen 

Als monnik ging Erasmus eerst naar een 3______________________________ bij Gouda. Daar las hij veel 
boeken. Vooral boeken over de Romeinen en de Grieken vond hij interessant. In de tijd van de Grieken en 
de Romeinen waren de mensen ook erg 4______________________________ met denken over dingen. 

Reizen 

Erasmus was niet altijd 5___________________________ in het klooster. De regels waren streng en hij 
moest er veel dingen verplicht doen. Daarom ging hij weg uit het klooster. Jaren reisde hij door Europa. Hij 
schreef boeken met Latijnse teksten. Hiervoor kreeg hij geld van mensen die hem 
6__________________________. Deze mensen vonden dat Erasmus verstandige dingen 
7__________________________. 

Boeken 

In 1500 schreef Erasmus het boek Adagia. Dat boek is een verzameling van 8________________________ 
9______________________________. Erasmus schreef nog meer belangrijke boeken. Lof der Zotheid, 
bijvoorbeeld. Dit boek schreef hij rond 1506. Wie zijn boeken leest, leert meer 
10_____________________________ hoe humanisten leven. En hoe ze denken. Humanisten vinden 
bijvoorbeeld dat mensen 11______________________________ moeten zijn voor elkaar. 

Bijbel 

Erasmus was ook erg bezig met het 12____________________________. Als eerste humanist schreef hij zelfs een 
nieuwe versie van een deel van de Bijbel. Een betere versie, vond hij zelf. Want hij was het niet altijd eens 
met hoe de teksten waren 13______________________________  in het Latijn. Volgens Erasmus was het goed om 
kritiek te hebben op de Bijbel. Want dan ging je beter nadenken. En juist nog meer geloven in God. Hij vond 
dat iedereen de Bijbel moest lezen, ook 14_____________________________ mensen. En dat was een 
bijzondere mening. Want in die tijd mochten alleen priesters de Bijbel lezen. Erasmus 
15____________________________________ in 1536 in de Zwitserse stad Bazel. 

http://www.entoen.nu/erasmus/mb
http://www.entoen.nu/erasmus/mb
http://www.entoen.nu/erasmus/mb
http://www.entoen.nu/erasmus/mb
http://www.entoen.nu/erasmus/mb
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Desiderius Erasmus (1469-1536) Biografie +-groep  

Geleerdste humanist van zijn tijd 
Erasmus wordt 1____________ als de geleerdst humanist van zijn tijd. In “De lof der zotheid” 
2_________ Erasmus 2___________  met allerlei menselijke dwaasheden. Dit boek werd zijn 
bekendste werk, mede omdat hij daarin een aanval deed op de 3____________ van de kerk van zijn 
tijd. 
 
Erasmus was de 4_____________ van het humanisme. Menselijke waardigheid en vrijheid vond hij 
belangrijk. De eigenschappen van de ware mens waren volgens Erasmus: evenwichtigheid, mildheid, 
verdraagzaamheid en 5____________. Hij had felle kritiek op de kerk van zijn tijd, omdat de kerk 
geen oog had voor de vier christelijke deugden die hij zo belangrijk vond. 
 
Priesterwijding 
Desiderius Erasmus werd 6______________ 1469 in Rotterdam of Gouda geboren uit de 
7__________________ verbintenis van een priester en een zekere Margaretha. Hij werd 
8____________________ naar de heilige Erasmus. In 1496 9a___________________ hij zelf de naam 
“Desiderius” erbij 9b_________________ 
 
Met zijn moeder woonde hij in Gouda en Deventer. Na de dood van zijn moeder 
10a___________________  Erasmus 10b__________________ in ’s-Hertogenbosch. Erasmus 
woonde daar in het fraterhuis van de Broeders des Gemenen Levens. In 1487 trad hij in in het 
11___________________ Steyn bij Gouda, waar hij begon met de studie van de Latijnse 
12_______________________ 
 
Na zijn priesterwijding in 1492 13a_________________________ Erasmus het kloosterleven echter 
13b________________ en aanvaardde de functie van secretaris bij de bisschop van Kamerijk. De 
bisschop 14a_______________ hem 14b_______________  om in Parijs te gaan studeren. 
 
Lof der zotheid 
In Italië verzamelde Erasmus in de jaren 1506-1509 materiaal voor zijn uitgaven van kerkvaders, 
waarvan in de jaren 1516-1530 een hele reeks zou verschijnen. Terug in Engeland schreef hij zijn 
“Laus stultitiae of Moriae encomium” (“Lof der zotheid”). Lof der zotheid was een 
15_________________ op maatschappelijke en kerkelijke 16__________________ en domheden, 
die hem een grote faam bezorgde. Van 1511 tot 1514 doceerde hij Grieks aan de universiteit van 
Cambridge. 17____________________ was zijn “Novum instrumentum omne” uit 1516, waardoor hij 
de Griekse tekst van het Nieuwe Testament algemeen 18_________________________ maakte.  
 
Beroemdheid 
Inmiddels was Erasmus een 19________________________ geworden.  Zijn “Colloquia” uit 1518 viel 
bij veel 20_______________________ in de smaak. Op herhaald verzoek, van o.a. de paus en 
Hendrik VIII, schreef hij in 1524 tegen Luther en de Reformatie. Erasmus vond de 
21________________________ het belangrijkst, ook in de religieuze opvoeding.  Hiermee stond hij 
22________________________tegenover Luther, die vond dat de mens totaal 
23_________________________ was van God. 
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Bleef de Roomse kerk trouw 
Erasmus bleef de Roomse kerk trouw en zag de 24______________________ als een revolutionaire 
beweging. Toen ook in Bazel, waar hij inmiddels woonde, de Reformatie werd ingevoerd, vestigde hij 
zich in Freiburg im Bresgau, waar hij 25___________________________ zijn studies kon voortzetten. 
Desiderius Erasmus stierf op 12 juli 1536. 
 

In: http://www.absolutefacts.nl/wetenschap/data/erasmus.htm 

Extra opdracht voor de +-groepen 
Lees onderstaande tekst en beantwoord de volgende vraag: Kan de stad Rotterdam volgens jou ‘de 
Maasstad’ worden genoemd? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? Discussieer hierover in 
groepjes van 4 en kom per groepje met een beredeneerd antwoord. 
 

Vincent wil voorgoed het grootste Rotterdamse misverstand uit de wereld helpen: dat Rotterdam aan 

de Maas ligt. Hij roept Rotterdammers op voortaan de daadwerkelijke levensader van de stad te 

omarmen: De Rijn. 

 

Het leven van een neuroot is niet gemakkelijk. Als een schim hangt de neurose de hele dag om je 

heen, die zich bij mij nog wel eens kenbaar wil maken aan de hand van een colére op het gebied van 

flagrante misverstanden, die desalniettemin door veel mensen voor waar aangenomen worden. Een 

goed voorbeeld is het eeuwig weerkerende misverstand over de ‘onbevlekte ontvangenis’ van Maria. 

Al te vaak lees je de nonsens dat dit zou betekenen dat Maria zwanger raakte zonder seks te hebben 

gehad. Flauwekul. De ‘onbevlekte ontvangenis’ betekent dat Maria zonder zonden op de aarde is 

gekomen en dat zij daardoor als enige ‘geschikt’ was om het kind van God te mogen dragen. Over de 

wijze van conceptie hoeven we ons geen illusies te maken; Joseph’s boys could swim.  

Tijdens een prachtige dag langs het water aan de Boompjes (waar sinds kort een alleraardigst 

grasperk is aangelegd) sloeg de neurose genadeloos toe. Terwijl ik trots mijn stad aanschouwde tikte 

de schim me op de schouder; dat het toch godgeklaagd is dat je overal moet lezen en horen dat 

Rotterdam aan de Maas zou liggen!? En dat ik daar nu toch eindelijk eens iets aan zou moeten 

proberen te veranderen. Vandaar dit stuk, waarin ik deze stad ga oproepen eens komaf te maken 

met een foutief verhaal en recht te doen aan zijn daadwerkelijke levensader: de Rijn.  

Ga maar na: de Maas, die in Frankrijk ontspringt, loopt via echte Maassteden als Luik, Maastricht en 

Roermond uiteindelijk uit in het Hollands Diep, ten zuiden van Dordrecht. Rotterdam heeft daar echt 

niets mee te maken.  

Slimmeriken zullen nu misschien willen opwerpen dat niemand beweert dat Rotterdam aan de Maas 

ligt, maar aan de Nieuwe Maas, zoals inderdaad de officiële naam luidt van het deel van de rivier die 

deze stad in Noord en Zuid verdeelt. Dat zou de term ‘Maasstad’ ook voor Rotterdam rechtvaardigen. 

Deze stelling kunnen we zonder veel moeite naar de prullenbak verwijzen. De Nieuwe Maas is een 

bestuursmatige term voor het laatste deel van de Rijn, alvorens die aan de hand van de Nieuwe 

Waterweg de Noordzee instroomt. De Nieuwe Maas ontspringt helemaal nergens en is slechts de 

optelsom van de rivieren Lek (daarover zo meer) en één van de paar IJssels die ons land telt. In beide 

gevallen onbeduidende riviertjes, zonder al te veel stroming. Daarmee ga je echt de Noordzee niet 

halen in een tempo dat een stad als Rotterdam nu eenmaal nodig heeft.  

http://www.absolutefacts.nl/wetenschap/data/erasmus.htm
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De kwintessens van deze verhandeling is de eerder benoemde Lek. De Rijn gaan we in Nederland 

namelijk zonder heel aanwijsbare reden vanaf Nieuwegein ‘Lek’ noemen. De waarheid is dat het 

dezelfde rivier is. De ongekende stroom- en wilskracht van de Rijn deed de rivier ontspringen in de 

Zwitserse Alpen om via Liechtenstein en Duitsland bij Lobith ons land binnen te slaan en uiteindelijk 

dwars door Rotterdam uit te monden in zee. In een gebied dat niet voor niets RIJNmond heet. 

Vandaar de volgende oproep: laten we de Rijn beginnen te omarmen als stad. Het is díe rivier die het 

achterland naar de rest van Europa mogelijk maakte voor de in de twintigste eeuw ontstane 

wereldhaven waar we ook nu nog de vruchten van plukken. Een samenloop van omstandigheden die 

zonder de Rijn niet mogelijk zou zijn geweest.  

Die suffe Maas mogen ze in Limburg houden, maar laat ons allen uitroepen: Rotterdam, schítterende 

stad aan de Rijn! 

In: http://versbeton.nl/2012/08/rotterdam-schitterende-stad-aan-de-rijn/ 
 
 
Taak 3 
Vragen bij het fragment over Erasmus 
 
Deel 1 
1. Welke drie dingen in Rotterdam zijn naar Erasmus vernoemd? 
2. Wat was er heel gewoon in de tijd van Erasmus? 
3. Welk boekje heeft Erasmus geschreven? 
 
Deel 2 
4. In welke talen waren de boeken geschreven die Erasmus las? Waarom was dat bijzonder?  
5. Wat merkt Erasmus als hij de Bijbel leest? Leg uit.  
6. Welke uitvinding werd er in de tijd van Erasmus gedaan?  
7. Wat staan er in de Adagia?  
 
Deel 3 
8. Welke twee voorbeelden geeft de presentator van eetgewoontes in de tijd van Erasmus?  
9. Hoe heet het bekendste boek van Erasmus en waar gaat het over?  
10. Waarom heeft Erasmus volgens de presentator een standbeeld verdiend?  
 

Extra opdracht voor niveau B2 
Wat betekenen de volgende woorden uit het rap-fragment over Erasmus (telkens mag iemand een 
woord uitbeelden): 
 
1. scheten laten     8. vloeken 
2. ruften      9. best irritant 
3. boeren      10. nogal luidruchtig 
4. in m’n neus peuteren (peuren)   11. we lieten het gaan 
5. rochelen      12. ‘Krijg de pest!’ 
6. het fatsoen      13. ‘Wat een aso!’ 
7. ‘Kan mij het verrotten!’ 
 
 
 

http://versbeton.nl/2012/08/rotterdam-schitterende-stad-aan-de-rijn/
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Eventuele extra opdracht voor alle groepen, aan de hand van het laatste fragment 
Na afloop van het fragment klassikaal discussiëren over de vraag: Wat vinden jullie van kritiek (op de 
koning(in))?  
 
Taak 4 
Top 100 Nederlandse tradities 
1. Pakjesavond/Sinterklaas     51. Op vakantie gaan 
2. Kerstmis       52. Elfstedentocht 
3. Koninginnedag      53. Broodje Pom 
4. Oud en Nieuw      54. Meidenmarkt (Schoorl) 
5. Pasen        55. Carbidschieten 
6. Carnaval       56. E-mails lezen 
7. Geboorte/beschuit met muisjes    57. Verhalen vertellen 
8. Verjaardag/kaarsjes uitblazen    58. Keti Koti 
9. Sint-Maarten zingen      59. Bloemen- en fruitcorso 
10. Haring happen      60. Offerfeest 
11. Pinksteren       61. Mariaverering 
12. Stamppot eten      62. Jenever 
13. 4&5 mei vieren      63. Shantykoren 
14. Suikerfeest/Ramadan     64. Midwinterhoornblazen  
15. Abraham zien/50 worden     65. Vrijgezellenavond   
16. Moederdag/Vaderdag     66. Kaatsen    
17. Driekoningen zingen     67. Bidden voor het eten  
18. Palmpaasoptocht      68. Kaarsje aansteken bij een heilige 
19. Schaatsen & ijspret      69. Chinees drakenfeest  
20. Kermis       70. Holi Phagwa   
21. Naar de markt      71. Frietje met…   
22. Erwtensoep       72. Klootschieten   
23. Drop       73. Zuinig zijn    
24. Speculaas       74. Besnijdenis jongens   
25. Biertje drinken      75. Nijmeegse Vierdaagse  
26. 1-aprilgrap       76. Spelletjes spelen   
27. Dauwtrappen      77. Thuis opbaren   
28. Nederlandse taal/dialect     78. Spreekwoorden   
29. Naar de kerk      79. Draaiorgelmuziek   
30. Circus       80. Filerijden  
31. Koffiedrinken      81. Beugelen    
32. Gilden       82. Processies 
33. Oranje versieren      83. Hagelslag    
34. Fietscultuur       84. Passiespelen (Tegelen)  
35. Ringen wisselen/huwelijk     85. Limburgse vlaai   
36. Prinsjesdag       86. Vee- en paardenmarkten  
37. Klederdracht      87. Jom kippoer   
38. Samen naar de kroeg     88. Rouwmonumenten langs de weg 
39. Peperkoek       89. Islamitisch Nieuwjaar 
40. Draaksteken      90. Nasi en bami 
41. Sunderklaas (Waddeneilanden)    91. Warme chocolademelk 
42. Valkerij       92. Volksdans 
43. Reuzencultuur      93. Dierendag 
44. Valentijnsdag      94. Mariabiscuit 
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45. Hard werken      95. Gaypride 
46. Pannenkoeken      96. Bijgeloof 
47. Kolven       97. Grote schoonmaak 
48. Kaas       98. Eerste communie 
49. Allerzielen       99. Rosj hasjana 
50. Fierljeppen       100. 8-uurjournaal kijken 
 
 
Alternatief voor Taak 4 
Top 10 bezienswaardigheden Rotterdam 
1. Euromast     6. Oude Haven  
2. Erasmusbrug     7. Laurenskerk 
3. Kop van Zuid     8. Boompjes 
4. Centraal Station    9. Hotel New York 
5. Kubuswoningen    10. Museum Boijmans van Beuningen 
 

 
Taak 5 voor niveau B2 
 

Desiderius Erasmus, fragment uit de Lof der Zotheid  

‘Holle hoofden onder de monnikskap’ (Lof der zotheid - Laus Stultitiae, 1508)  

"Het dichtst tot hun geluk naderen zij die zich gewoonlijk ‘religieuzen’ en ‘monniken’ noemen, beide 

zeer onjuiste benamingen daar het merendeel van hen wel heel ver van de religie verwijderd is, en 

men van alle mensen hen wel het meest overal tegenkomt. Er zou niets ongelukkigers denkbaar zijn 

dan zij als ik hen niet op vele manieren te hulp kwam. Want hoewel allen dit slag mensen zó 

verfoeien dat men zelfs een toevallige ontmoeting onherroepelijk als een slecht voorteken 

beschouwt, zijn ze met zichzelf bijzonder ingenomen. In de eerste plaats achten zij het het summum 

van vroomheid als ze alle wetenschap mijden, zozeer dat ze zelfs niet kunnen lezen. In de tweede 

plaats: wanneer ze met hun ezelsstemmen in de kerken de psalmen uitbalken (die ze wel op het rijtje 

kennen, maar waar ze niets van begrijpen), dan denken ze waarachtig de oren der hemelingen 

bijzonder heerlijk te strelen. Ook zijn er enkelen onder hen die uit hun miserabele armoedigheid grof 

geld slaan en voor de deuren onder luid gebrul brood opeisen; ja, er is geen herberg, geen reiswagen, 

geen schip waar ze niet komen schreeuwen, stellig tot aanzienlijk nadeel voor de andere bedelaars. 

En op die manier willen die vriendelijke heren met hun armoedige kleren, hun gebrek aan 

ontwikkeling, hun boers optreden en hun onbeschaamdheid ons, naar ze beweren, weer aan de 

apostelen herinneren! Het leukste is echter dat ze alles volgens voorschrift doen, als het ware 

wiskundige formules hanterend die men niet straffeloos negeert. Bijvoorbeeld: hoeveel knopen er in 

de sandaalriemen zitten, van welke kleur de gordel is, hoeveel verschillende kleuren het kleed 

vertoont, van welke stof het is, hoeveel millimeter breed hun gordel is, van welke vorm, hoe groot de 

inhoud van hun kap, hoeveel vingers hun hoofdhaar lang is, hoeveel uren ze mogen slapen. Dat 

echter deze gelijkheid bij zoveel verscheidenheid naar lichaam en karakter zeer ongelijk is, dat is wel 

http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=415:desiderius-erasmus-fragment-uit-de-lof-der-zotheid&catid=61:ontdekkers-en-hervormers&Itemid=180
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iedereen duidelijk. Op grond van deze onzin achten ze evenwel niet alleen bij zichzelf vergeleken 

anderen geen duit waard, maar ook verachten ze elkaar onderling. Het gevolg is dat deze lieden die 

de apostolische naastenliefde belijden, wegens een kleed met een andere gordel of om een iets 

donkerder bruin een vreselijke herrie schoppen’.   

Bron: Erasmus, Lof der zotheid. Vert. A.J. Hiensch) Het Spectrum (Utrecht, 1969).  

http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=60 

 
Voor wie verder wil lezen uit de Lof der Zotheid: 

http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/downloads.php 

 
 
Taak 5 voor niveau A2 
 
De geschiedenis van hotel New York 
In vroeger tijden vertrokken vanuit Rotterdam vele Europeanen om armoede en/of geloofsvervolging 
te ontvluchten. Ze werden ook wel landverhuizers genoemd en vertrokken vooral naar Noord 
Amerika, vol hoop op een beter leven. 
In 1873 werd de NV Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij (NASM) opgericht, in 1896 
officieel Holland Amerika Lijn genoemd. 
De landverhuizers gingen massaal aan boord in Rotterdam en kwamen veelal aan in New York, stad 
in The Promised Land: Amerika! Amerika! 
Na ruim 100 jaar vervoer van passagiers verliet in 1971 de Nieuw Amsterdam de Maasstad voor zijn 
laatste oversteek en was er definitief een einde gekomen aan een groot stuk Rotterdamse 
scheepvaartgeschiedenis. 
 
Het gebouw 
Hotel New York is gevestigd in het prachtige voormalige hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, 
ook wel The Grand Old Lady genoemd. Het hoofdkantoor werd in 1901 in Jugendstil stijl gebouwd 
door de architecten J. Muller, Droogleever Fortuin en C.B. van der Tak. 
In 1977 verhuisde het hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn naar Seattle en in 1984 stond het 
gebouw op de Wilhelminapier te koop. 
Op een goede dag, begin jaren negentig, keken er vanaf de overkant een paar mensen op een 
speciale manier naar het gebouw. Het gebouw spitste haar torens en liet de windvaan trots draaien 
in de wind. Ja, ik sta er nog! 
Toen ontstond het idee: een hotel met een groot café-restaurant op de kop van de Wilhelminapier. 
En op 5 mei 1993 opende Hotel New York haar nostalgische deuren. 
 
De Wilhelminapier 
De hedendaagse Wilhelminapier is volop in beweging en wordt ingericht als een groot scheepsdek. 
Hoge woontorens (zoals Montevideo en New Orleans), het Nederlands Fotomuseum, film- en 
jazzpodium Lantaren Venster, het nieuwe Luxor Theater, Cruise Terminal Rotterdam, winkels, 
parken, restaurants: het is of het komt er allemaal. 
Kijk ook op www.wilhelminapier.nl 
 
 

http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=60
http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/downloads.php
http://www.wilhelminapier.nl/
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Rotterdam 
Rotterdam is een echte metropool: al van veraf zie je de skyline die de stad een grootse aanblik 
geeft. 
Indrukwekkende architectuur, geweldig shoppen, bijzondere festivals & evenementen, musea en 
natuurlijk de beroemde havens. Er is veel te ontdekken en beleven. 
Rotterdam durft! 
 
In: http://www.hotelnewyork.nl/nl/over-hotel-new-york/toen-en-nu/#geschiedenis 
 

Taak 6 afronding les 

Morgen gaan we op excursie naar Rotterdam. Zijn je verwachtingen van Rotterdam anders dan voor 

de les? 

Huiswerk voor de volgende les voor niveau B1: Schrijf een betogende tekst van ca. 300 woorden 

over de humor van Erasmus aan de hand van fragment uit Lof der Zotheid 

Huiswerk voor de volgende les voor niveau A2: Schrijf een tekst van ca. 300 woorden over een 

zelfgekozen traditie uit de Top 100 Nederlandse tradities of de Top 10 bezienswaardigheden 

Rotterdam. 

 

 

http://www.hotelnewyork.nl/nl/over-hotel-new-york/toen-en-nu/#geschiedenis
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Uitdrukkingen 

 

Bij de loodgieter thuis lekt de kraan 
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Taak 1: Nederlandstalige uitdrukkingen 
 
Welke Nederlandse uitdrukkingen ken je al? Bespreek deze vraag met je buurman / buurvrouw. 
Weten jullie ook wat deze uitdrukkingen precies betekenen? 
 
Schrijf de Nederlandstalige uitdrukkingen die je kent hieronder op: 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
De titel van deze les luidt Bij de loodgieter thuis lekt de kraan. 
Bespreek met je buurman / buurvrouw wat deze uitdrukking kan betekenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Les 4: Nederlandse uitdrukkingen 

31 

 

Taak 2: Spreuken van Loesje 
 
 Bekijk de volgende spreuken van Loesje. Welke spreuk vind jij het leukst? Maak deze opdracht in een 
groepje van drie of vier en bespreek elke spreuk! 
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Kijk op www.loesje.nl voor nog meer leuke spreuken! 
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Extra opdracht: Bedenk zelf een Loesje-spreuk en hang deze in de lounge (naam en groep) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.google.nl/imgres?biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=kLVPQ4wouSTr-M:&imgrefurl=http://www.pinterest.com/pin/450500768946868653/&docid=bVKLUKko9EG6aM&itg=1&imgurl=http://dichtbijhalderberge.nl/files/2011/11/loesje.jpg&w=491&h=335&ei=zEjtUp-qDo-c0wWUr4HQCA&zoom=1&ved=0CPYBEIQcMDM&iact=rc&dur=1870&page=2&start=25&ndsp=32
http://www.google.nl/imgres?biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=kLVPQ4wouSTr-M:&imgrefurl=http://www.pinterest.com/pin/450500768946868653/&docid=bVKLUKko9EG6aM&itg=1&imgurl=http://dichtbijhalderberge.nl/files/2011/11/loesje.jpg&w=491&h=335&ei=zEjtUp-qDo-c0wWUr4HQCA&zoom=1&ved=0CPYBEIQcMDM&iact=rc&dur=1870&page=2&start=25&ndsp=32
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Taak 3: A2 (B1): Uitdrukkingen met lichaamsdelen 
 

1- De handen uit de mouwen steken 
__________________________________________________________________________________ 

2- Elkaar de hand reiken 
__________________________________________________________________________________ 

3- Hij komt handen te kort 
__________________________________________________________________________________ 

4- Dat ligt voor de hand 
__________________________________________________________________________________ 

5- Hij zit met zijn handen in het haar 
__________________________________________________________________________________ 

6- Een dikke huid hebben 
__________________________________________________________________________________ 

7- Dat is een rib uit mijn lijf 
__________________________________________________________________________________ 

8- Ik hield mijn hart vast 
__________________________________________________________________________________ 

9- Het zijn twee handen op één buik 
__________________________________________________________________________________ 

10- Hij houdt de hand op zijn zak / op zijn knip 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
A- Goed tegen kritiek kunnen    F- Dat is logisch 
B- Hij is gierig / zuinig     G- De ruzie bijleggen 
C- Hard gaan werken     H- Iets heel spannend vinden 
D- Zij doen alles samen     I- Dat was heel erg duur 
E- Wanhopig zijn     J- Hij zou goed hulp kunnen gebruiken 
 
Wil je meer Nederlandse spreekwoorden / gezegdes (en hun betekenissen) leren?  
Kijk op www.spreekwoorden-gezegden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Les 4: Nederlandse uitdrukkingen 

35 

 

Taak 4: A2 (B1): Uitdrukkingen met (bijna allemaal) dieren 
 
 
1- zo koppig als een   
_______________ 
2- zo trots als een   
_______________ 
3- zo hard als    
_______________ 
4- zo sterk als een   
_______________ 
5- vechten als een   
_______________ 
6- zo glad als een   
_______________ 
7- honger hebben als een  
_______________ 
8- zo klein als een   
_______________ 
9- zo groen als  
_______________ 
10- zo wit als  
_______________ 
11- zo langzaam als een  
_______________ 
12- het staat als een  
_______________ 
13- zo sluw als een   
_______________ 
14- zo dood als een   
_______________ 
15- zo gezond als een 
_______________ 

16- zo moe als een   
_______________ 
17- zo doof als een   
_______________ 
18- zo blind als een   
_______________ 
19- zo vrij als een   
_______________ 
20- slapen als een   
_______________ 
21- werken als een   
_______________ 
22- ziek als een  
_______________ 
23- bloeden als een   
_______________ 
24- nijdig als een   
_______________ 
25- zo fris als een   
_______________ 
26- mager als een   
_______________ 
27- zo rood als een   
_______________ 
28- zo lelijk als de   
_______________ 
29- zo blij als een   
_______________ 
30- zo dom als een   
_______________ 

 
 
Kies uit: 
kwartel – leeuw – mol – spin – ezel – vos – kreeft – gans – muis – kind – vogel – pauw – staal – lat - 
beer – os- aal – sneeuw – nacht – paard (2) – slak – huis – gras – vis – pier – rund – hoentje – hond (2) 
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Taak 5: bekende Nederlandstalige uitdrukkingen 
 
De verkeerde wereld van Pieter Brueghel de Oude (1559, Gemäldegalerie, Berlijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedenk / bespreek / zoek de betekenis van de volgende uitdrukkingen. Bedenk ook situaties waarin 
je deze uitdrukkingen zou kunnen gebruiken (‘en toen sloeg ik dus twee vliegen in één klap’) 
 
1- achter het net vissen. 
__________________________________________________________________________________ 
2- als het kalf verdronken is, dempt men de put. 
__________________________________________________________________________________
3- bij iemand in het krijt staan. 
__________________________________________________________________________________
4- lachen als een boer met kiespijn. 
__________________________________________________________________________________
5- de hond in de pot vinden. 
__________________________________________________________________________________
6- door de mand vallen. 
__________________________________________________________________________________
7- hij heeft de wereld aan zijn voeten liggen. 
__________________________________________________________________________________
8- iets door de vingers zien. 
__________________________________________________________________________________
9- op hete kolen zitten. 
__________________________________________________________________________________
10- twee vliegen in een klap slaan. 
__________________________________________________________________________________
11- zo mak als een lammetje. 
__________________________________________________________________________________ 
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Taak 6: A2 en andere niveaus: 
 
Op veel Nederlandse wc’s hangen dit soort tegeltjes. Deze tegeltjes bevatten altijd een ‘wijze’ 
levensles. Bespreek de volgende vier tegeltjes. Welke vind je leuk en welke vind je niet leuk (of heel 
flauw). En: maak zelf een tegeltje. 
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Bedenk zelf vier tegeltjeswijsheden. 
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Taak 7: Gezegdes die verband houden met de scheepvaart: 
 
Koppel elk cijfer aan een letter. Maak deze oefening in een klein groepje. Zoek moeilijke woorden op 
en probeer samen tot het juiste antwoord te komen. 
 
1 - Van wal steken 
2 - Voor de boeg hebben 
3 - Een vrouw zonder man is als een schip zonder roer 
4 - Het loopt de spuigaten uit 
5 - Een oogje in het zeil houden 
6 - Het over een andere boeg gooien 
7 - Op de valreep 
8 - Er passen geen twee masten op een schip 
9 - De boot afhouden 
10- De beste stuurlui staan aan wal 
11 - Er zijn kapers op de kust 
12 - Roeien met de riemen die je hebt 
13 - Een vrouwenhaar is sterker dan een scheepstouw 
 
A. Men moet zich altijd weten te behelpen, ook al is het met geringe hulpmiddelen. 
B. Menig vrouw heeft een zeeman naar de wal gelokt. 
C. Het op een andere manier proberen. 
D. Er moet nog heel wat werk worden verricht. 
E.  In het huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig. 
F. Dat is al te erg. 
G. In de gaten houden. 
H. Op het allerlaatste moment. 
I.  Eén iemand moet het gezag hebben. 
J. Ergens geen medewerking aan verlenen; zich afwijzend opstellen. 
K. Er zijn altijd mensen die zeggen iets beters te kunnen, maar die er in werkelijkheid niets van    

terecht zouden brengen. 
L. Beginnen met praten. 
M. Er zijn concurrenten voor wie men moet oppassen. 
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Taak 8 + Taak 9: vertalen + presentatie 
 

1- Rondom welk thema komen er veel uitdrukkingen voor in jouw eigen taal? (zoals de 
scheepvaart in het Nederlands). Bespreek deze vraag in een groepje. 

2- Bestaan er in jouw eigen taal varianten van de uitdrukkingen die we vandaag hebben 
behandeld? 

3- Vertaal tien van jouw favoriete uitdrukkingen uit jouw eigen taal naar het Nederlands en 
schrijf ze hieronder op. Noteer ze ook op een groot vel. 

  
Uitdrukkingen uit de eigen taal vertaald naar het Nederlands 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

 
Presenteer groepsgewijs de door jullie gemaakte vellen met uitdrukkingen. Wat zijn grappige 
overeenkomsten of verschillen? 
 
Taak 10: afronding les 

- Wat heb je deze les geleerd? Wat vond je leuk / niet leuk of nuttig / niet nuttig? 
 
Huiswerk voor de volgende les: 
Bedenk bij een aantal geleerde uitdrukkingen situaties waarin je ze kan gebruiken (… en toen vond ik 
dus de hond in de pot.”) 
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Les 5 

 

De roman 

 

Van Teheran naar Zwolle. Kader Abdolah 
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Taak 1: terugblik 

Taak 2: literatuur & genres 

De roman het omslag de kaft  de titel  de titelpagina 

de achterflap 

de uitgever de uitgeverij de oplage eerste druk  

publiceren uitkomen uitgeven verschijnen 

het hoofdstuk  het fragment           de passage 

de schrijfster / schrijver  de auteur 

de debuutroman zijn debuut maken 

de prijs              winnen                een prijs toekennen aan 

de literaire canon  de boekenlijst 

het oeuvre                het volledige werk 

de vertaling de vertaler / vertaalster   de brontaal   de doeltaal 

de verfilming    het meesterwerk     de kaskraker 

boeiend      spannend      meeslepend 

in een ruk uitlezen - van kaft tot kaft lezen 

(oer)saai      er niet doorheen komen 

de literatuurgeschiedenis    de criticus    de recensie 

het genre    de thriller    de avonturenroman       de historische roman      
de psychologische roman     de biografie     de autobiografie      
de keukenmeidenroman    het jongensboek 

Taak 3: de IJssel 

1. De docent projecteert een foto van de rivier de IJssel. Maak hieronder een korte 
beschrijving van deze foto. Probeer hiervoor vocabulaire te gebruiken dat je geleerd hebt in 
de lessen Natuur en/of Kunst.  
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2. Je ziet nu drie verschillende (literaire) fragmenten die het Nederlandse landschap 
beschrijven. Wat zijn volgens jou/jullie de verschillen en overeenkomsten? Zijn de 
fragmenten bloemrijk, poëtisch, romantisch, zakelijk ...? Hoe denkt de beschrijver over het 
landschap? Welk fragment denk je dat afkomstig is uit de roman van Kader Abdolah? 
Waarom?   

Taak 4: leven en werk 

De docent deelt de klas in vijf groepjes in. Per groepje ga je op zoek naar een aspect van de 
biografie van Kader Abdolah. Raadpleeg verschillende bronnen en let op de 
betrouwbaarheid ervan. Aan het eind van jullie zoektocht presenteer je je bevindingen aan 
elkaar.  

Onderwerpen:  

1. Migratiegeschiedenis van Abdolah 
2. Positie binnen de Nederlandse literatuur 
3. Deelname aan het maatschappelijk debat 
4. Waardering/receptie door Nederlands publiek 
5. Abdolah in het buitenland 

Noteer hieronder in steekwoorden jullie bevindingen:  

 

 

Taak 5: Abdolah over Abdolah 

1. Probeer op basis van de fragmenten uit Papegaai vloog over de IJssel en de informatie uit 
de biografieën te bedenken hoe Abdolah over de volgende onderwerpen denkt:  

1. immigratie: 

___________________________________________________________________________ 

2. integratie:  

___________________________________________________________________________ 

3: multiculturele samenleving:  
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___________________________________________________________________________ 

2. Bekijk het fragment van het Vlaamse televisieprogramma Reyers Laat waarin Kader 
Abdolah te gast is. Wat zegt Abdolah in dit fragment over:  

1. zijn rol als schrijver in het debat over cultuurverschillen? 
2. de integratie van minderheden in West-Europa?  
3. de toekomst?  

Kloppen de antwoorden met je ideeën bij vraag 1? Herken je in deze uitspraken elementen 
die uit Abdolahs biografie ook naar voren kwamen?  

Taak 6: de roman 

Voer met de groep een discussie over de roman aan de hand van de volgende vragen.  

Literaire vragen: 

1) Vanuit welk vertelperspectief is de roman geschreven? Is er sprake van een 

alwetende (auctoriale) verteller? Is de roman geschreven vanuit de ik-persoon? 

Wordt het vertelperspectief afgewisseld?   

2) Hoe verklaar je de titel?  

3) Papegaai vloog over de IJssel is een roman. Wat voor soort roman is dit? Voel je een 

duidelijke grens tussen fictie en werkelijkheid?  

4) Welk romanpersonage staat volgens jou het dichtst bij de schrijver zelf?  

5) Is dit een Nederlandse roman? Bestaat er anno 2015 nog zoiets als een nationale 

literatuur? Welke factoren bepalen die? 

Algemene vragen: 

1) Wat kun je zeggen over de situatie van de immigrant / asielzoeker in het Nederland 

van nu in vergelijking met de jaren tachtig, toen Kader Abdolah in Nederland 

aankwam? Hoe komt dat tot uitdrukking in de roman?  

2) Welke gebeurtenissen zijn van bepalende invloed geweest op de veranderingen in 

het Nederlandse migratiebeleid van de afgelopen jaren? 

3) Wat vind je van het idee om asielzoekers te laten integreren in kleine 

dorpsgemeenschappen op het platteland? 

4) Moet het vluchtverhaal van een asielzoeker waar zijn of mogen die, zoals bij 

Mehmet, best een leugentje om bestwil zijn?  

5) Hoe wordt de kant van de vrouwelijke migrant in de roman belicht?  

 
Taak 7: het bezoek 

1. Bedenk per duo minstens die vragen die je graag aan Kader Abdolah zou stellen tijdens 
zijn bezoek aan de zomercursus.  

 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
2. Bespreek de vragen met elkaar en kies als groep de vragen die jullie het best vinden.  

Taak 8: terugblik 

De docent geeft instructies.  

Bronnen:  

Abdolah, Kader: Papegaai vloog over de IJssel, Prometheus, Amsterdam 2014.  

Gerritsen, Liselore: 'De IJssel' (CD), Rotation 2001. 

Wieringa, Tommy: Joe Speedboot, De Bezige Bij, Amsterdam 2005.  
 
Tv-fragment: Reyers Laat, 29 september 2014. Via: 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.35870?video=1.21
05118.  
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Les 6 

 

Criminaliteit & Recht 

 

Minnaars, moordenaars & maffiosi 
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Taak 1 en 2 - Woordenschat rechtbank    

 

de straf  

de boete = geldstraf 

de rechtbank = (officieel) het gerechtshof 

de rechtszaak = het proces 

de rechtspraak 

de rechter 

de straf 

de gevangenisstraf, de alternatieve straf 

(werkstraf),  

voorwaardelijke straf, levenslang. De 

doodstraf.  

Als er gebrek aan voldoende bewijs is,  

(dan) wordt de verdachte vrijgesproken = 

de vrijspraak. 

de misdadiger = de crimineel 

het slachtoffer (de dode, de gewonde.  

Lichtgewond, zwaargewond, 

levensgevaarlijk gewond) 

de advocaat = de verdediger 

de aanklager = de strafpleiter (Officier van 

Justitie) 

de verdachte 

de drugshandel, smokkel 

de moord = opzettelijk iemand doden  

 een moord plegen op iemand 

de seriemoordenaar 

de zakkenroller 

de inbreker – de inbraak  

de overval 

het oordeel; een oordeel vellen;  

veroordelen tot  

de wet, de grondwet (de constitutie) 

rechten en plichten 

de (wets)overtreding / de wet overtreden 

 

aanvulling B2 

aanklagen; beschuldigen; ten laste leggen 

pleiten voor iets of iemand 

pleiten tegen 

het pleidooi - een pleidooi houden 

het verhoor > verhoor van de verdachte(n),  

van een getuige 

een straf eisen 

de doodslag = onopzettelijk doden, ‘per 

ongeluk’ 

de moord – opzettelijk doden;  

met voorbedachte rade (= volgens plan en 

intentie) 

de ontvoerder = de persoon die ontvoert 

[actief] 

de ontvoerde = de persoon die wordt 

ontvoerd [passief gebruiken!] 

Zo ook: de aanklager; de aangeklaagde(n);  

de gijzelaar(s), de gegijzelde(n), de 

moordenaar(s),  

de vermoorde(n), de verkrachter, de 

verkrachte. 

Beschrijf van deze woorden de 

morfologische  

structuur van ‘actief-passief’? 

de fraudeur fraudeert = de oplichter licht op 

de maffiosi (de maffia (spelling!); de 

‘onderwereld’) 

op heterdaad betrapt = op het moment  

van de misdaad ontdekt (en 

gearresteerd) worden  

in voorlopige hechtenis nemen = de 

verdachte zit vast tijdens het 

justitiële onderzoek. 
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Uitdrukkingen  

‘Bezwaar, Edelachtbare!’ = Eng. Objection.  

bezwaar maken = tegen iets zijn. Dit zegt de 

advocaat of de aanklager als hij het niet 

eens is met de procedure. 

 

 

Register Tijdens een rechtszaak wordt natuurlijk veel juridisch jargon (woordregister) 

gebruikt. Wetten moeten immers heel exact geformuleerd zijn.  Ook wordt veel het passief 

gebruikt. De bedoeling van dit zeer formele taalgebruik is om zo objectief en zakelijk mogelijk te 

zijn. 

 

Aanvulling C1 

De aangeklaagde -ook beschuldigde of verdachte genoemd- wordt verdacht van een strafbaar 

feit (= het misdrijf of de misdaad, neutraal = het delict). 

Misdrijven zijn niet zo ernstig als misdaden. Voorbeelden van misdrijven zijn 

verkeersovertredingen zoals door het rode licht rijden, diefstal (winkeldiefstal, autodiefstal).  

Een misdaad is een criminele daad, bijvoorbeeld opzettelijk een (auto)ongeluk veroorzaken, 

inbreken in een huis of bedrijf (of in andermans computersysteem), en natuurlijk de hele 

ernstige misdaden zoals drugshandel, (mensen)smokkel, ontvoering, gijzeling, kaping (van een 

trein of vliegtuig), sexueel misbruik, moord... 

De rechters moeten niet alleen oordelen over de schuld of onschuld van de verdachte; hij of zij 

moet ook bepalen ‘hoeveel’ de verdachte schuldig is = strafbepaling.  

Aan het einde van de rechtszaak velt de rechter een oordeel: Óf de verdachte is onschuldig en 

krijgt dus vrijspraak, óf de verdachte is (deels) schuldig en wordt veroordeeld tot een straf. 

 

Rechtsgebieden 

Publiekrecht: rechten en plichten tussen overheid en burgers/bedrijven 

1. Het bekendste publiekrechtelijke rechtsgebied is natuurlijk het Strafrecht. De thema’s in deze 
les betreffen dit rechtsgebied. 
2. Het bestuursrecht regelt welke bevoegdheden de verschillende instanties binnen de overheid 
hebben. Het gaat voornamelijk om procedures.  
3. In het Staatsrecht zijn alle staatsrechtelijke zaken geregeld. Dat betreft de grondrechten, de 
organisatie van de rechtsstaat, de bevoegdheden van de Koning, etc.  
4. Het Fiscaal recht behandelt alles omtrent belastingen: de inkomstenbelasting, de BTW (= 
Belasting Toegevoegde Waarde), en de accijnzen op onder meer brandstof, tabak en alcohol. 
 
Privaatrecht: rechten en plichten tussen burgers/bedrijven onderling 
1. Handelsrecht: gaat over recht en rechtsprocedures tussen bedrijven onderling. 
2. Personen- en Familierecht: (homo)huwelijk en scheiding, adoptie,  
3. Arbeidsrecht: hierin is alles omtrent arbeid geregeld, zoals (Collectieve) 
Arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, stakingsrecht. 
 
 

 

---------------------------------
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Taak 3  – ranglijst 13 zaken 

 

Zaak 1 

Een 14-jarige scholier van het Christelijk College in Heerde heeft zich woensdag tijdens een 

uitstapje van zijn school in coma gezopen. De jongen zakte in Zwolle in elkaar en is in het 

ziekenhuis opgenomen. 

De jongen reisde met zijn klas in de bus van Heerde naar Zwolle voor een bezoek aan het 

natuurhistorisch museum daar. Onderweg dronk hij een halve fles vieux [= oude jenever] leeg. 

Begeleiders hadden dat niet in de gaten, omdat de scholier de drank in een limonadefles had 

overgegoten. Na aankomst in Zwolle werd de jongen onwel, zakte in elkaar, en moest per 

ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. 

Als hij uit zijn coma wakker wordt, wacht hem de jeugdrechter. Die moet beslissen welke straf 

hij krijgt, waarschijnlijk een geldboete.  

 

 

Zaak 2 

Twee Georgische dieven hebben in België champagne en worsten gestolen, zodat ze een 

verjaardagsfeestje konden geven. Dat meldde justitie in Dendermonde zaterdag.  

De mannen, 20 en 32 jaar oud, werden vrijdagavond opgepakt na een winkeldiefstal in Sint-

Niklaas. De champagne en worsten waren van de allerbeste kwaliteit en hadden een waarde van 

ongeveer 800 euro. De dieven hadden ze in de kofferbak van de auto gestopt. Daar zaten 

volgens de politie nog meer gestolen spullen in. 

 

 

Zaak 3 

2012-03-26 - Een 17-jarige jongen uit Barendrecht is dinsdag aangehouden op verdenking van 

een digitale inbraak bij KPN in januari. De jongen zou het computersysteem met kwaadaardige 

software hebben beschadigd. Hij omzeilde daarmee de normale beveiliging van de site, meldt 

het Openbaar Ministerie (OM) maandag.  

De Nationale Recherche heeft beslag gelegd op een versleutelde computer, twee laptops en 

gegevensdragers. Ze kwamen hem op het spoor nadat hij in een chatkanaal had opgeschept 

over zijn inbraak. 

De verdachte heeft vermoedelijk ook gegevens gestolen van gehackte computers van de Tokohu 

University in Japan en de universiteit van Trondheim in Noorwegen.  Bovendien lijkt de jongen 

een website te beheren waarop gegevens van gestolen creditcards worden verhandeld. 

Het voorarrest van de Barendrechter is vrijdag met twee weken verlengd.  

 

 

Zaak 4 

Twee jongens van 16 en 18 jaar hebben woensdag in Groningen een joyride gemaakt die na 400 

meter eindigde in de voortuin van een woning aan de Zaagmuldersweg. De jochies hadden de 
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contactsleutel naast een geparkeerde auto gevonden en besloten om een stukje te gaan rijden, 

zo meldde de politie donderdag. 

Nadat de auto in de tuin tot stilstand was gekomen, gingen de jongens er rennend vandoor. De 

politie trof ze even later in de buurt aan. Via het kenteken van de auto kon de eigenaar 

achterhaald worden. Die verklaarde dat hij zijn autosleutels was verloren. De schade die de 

jongens hebben veroorzaakt aan het hek en de tuin, en de auto bedraagt in totaal 980 euro. 

 

het jochie 

 

 

Zaak 5 

Een 19-jarige jongen die een boerderijschuur met opzet in brand heeft gestoken is dinsdag 

vrijgelaten onder een opmerkelijke voorwaarde: de jonge pyromaan mag niet meer roken. 

Volgens de rechter is er een verband tussen zijn rookgedrag en de drang om spullen in de fik te 

zetten, zo bericht de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws woensdag.  

De jongen zelf zegt zich veel beter te voelen nu hij niet meer mag roken. Hij heeft geen 

aandrang meer gehad iets in de brand te steken. ,,Sinds ik niet meer rook en dus ook geen 

aansteker op zak heb, voel ik die drang om vuur te stichten niet meer'', aldus de jongen. 

De jonge pyromaan kreeg 1 jaar voorwaardelijke celstraf voor het in de brand steken van de 

schuur, die volledig in de as werd gelegd. 

 

 

Zaak 6 

Een 49-jarige vrouw uit Nijkerken wordt vandaag door de rechtbank veroordeeld voor een 

poging tot moord op haar man (48). Drie weken geleden achtte de rechtbank haar al schuldig, 

maar een definitieve uitspraak over de juiste strafmaat zal vandaag aan het Hof plaatsvinden. Er 

wordt overwogen om haar een combinatie van celstraf en een verplichte behandeling in een 

afgesloten psychiatrische kliniek (tbr) te geven.  

De vrouw diende haar echtgenoot ruim tien maanden lang forse hoeveelheden valium toe 

zonder dat hij dit wist. Haar twee zwagers kregen in november 2010 ook een dosis zonder dat zij 

het wisten. 

de poging tot vergiftiging werd ontdekt toen de man naar de huisarts ging met klachten van 

hoofdpijn en een chonische behoefte aan slaap. 

Bron: Metronieuws.nl 

 

 

Zaak 7 

Een ongeveer 35 jaar oude man heeft woensdagavond geprobeerd een overval te plegen op het 

filiaal van de Spaarbank aan de Amsterdamse Overtoom. De aanvaller die gewapend was met 

een 9 mm-pistool dreigde te schieten als hij niet zo snel mogelijk 100 duizend euro kreeg. Hij 

vluchtte echter, toen het bankpersoneel niet geïntimideerd raakte door zijn wapen. “We konden 
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zien dat het een nep-pistool was, zei de kassier, de heer Terwey, in gesprek met de politie. 

“Volgens mij was het wapen gesneden uit zeep.”  

De man werd op straat aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Hij zit voorlopig 

vast, in afwachting van zijn proces voor de politierechter. 

 

 

Zaak 8 

Een 60-jarige hoge ambtenaar van de ambassade in Boekarest wordt verdacht van omkoping en 

het lekken van vertrouwelijke informatie, mogelijk staatsgeheimen. Het Openbaar Ministerie 

(OM) maakte afgelopen woensdag bekend dat de man 7 jaar lang gegevens zou hebben 

doorgespeeld aan een Duits echtpaar dat voor de Russen zou spioneren. Voor de informatie 

kreeg de Nederlandse ambassademedewerker volgens justitie maandelijks geld hiervoor. 

 

 

Zaak 9 

De rechtbank heeft het voorarrest van kickbokser Badr Hari (27) met negentig dagen verlengd. 

De verdenking dat hij een reeks slachtoffers zwaar heeft mishandeld, wordt steeds sterker, 

meldt dagblad Parool. 

Badr Hari zit vast op verdenking van in elk geval twee ernstige mishandelingen in Amsterdam. 

Hij zou zakenman Koen Everink tijdens het dance-event Sensation in een vipbox van de Arena 

hebben mishandeld.  

Ook de Amsterdamse clubeigenaar Jeroen van den Berg zou door de kickbokser in elkaar zijn 

geschopt en geslagen.  

Dat de rechter het voorarrest met de maximale 90 dagen verlengt, betekent dat het bewijs 

tegen de kickbokser sterk zou zijn. Badr Hari mag ook nog steeds geen contact hebben met de 

buitenwereld, meldt het Parool.  Bron: rtlnieuws.nl, 7 aug. 2012 

 

 

Zaak 10 

DOETINCHEM (ANP) - De politie heeft woensdagmiddag een 29-jarige man uit de gemeente 

Bronckhorst aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij het afgelopen weekeinde betrokken 

was bij de mishandeling van ambulancepersoneel in Doetinchem. 

Dat heeft de politie Noord- en Oost-Gelderland donderdag laten weten. 

Een groepje mannen blokkeerde in de nacht van zaterdag op zondag de doorgang van een 

ambulance. De ziekenwagen was op weg naar een gewonde. Toen de mannen op de ambulance 

begonnen te beuken, sprak de chauffeur hen daarop aan. Hij kreeg een klap in zijn gezicht en de 

autosleutel werd uit de ambulance getrokken en weggegooid. De hulpverleners konden met een 

reservesleutel verder rijden. 
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Zaak 11 

07/09/11 - Een leraar in het Belgische Duffel, niet ver van Mechelen, heeft aangifte gedaan 

tegen een leerling die hem tijdens de les zat te pesten. De 19-jarige leerling, die de school 

inmiddels heeft verlaten, moet zich binnenkort voor de politierechter verantwoorden, schrijft de 

Vlaamse krant Het Laatste Nieuws vandaag.  

De leerling draaide tijdens een les diverse keren de volumeknop van zijn computer maximaal 

open. Hij zei dat het voor de grap was, maar de docent voelde zich bedreigd en stapte naar de 

politie. De leerling kreeg een schikking van 100 euro aangeboden voor 'lichte gewelddaden'. 

Omdat hij weigert te betalen, komt de zaak nu voor de rechter. 

De schooldirectie betreurt het dat het incident niet binnen de schoolmuren is gebleven. Ze wist 

niet dat de docent naar de politie was gestapt, aldus de directeur in de krant.  

 

De schikking =  een afspraak waarmee een conflict wordt opgelost 

 

 

Zaak 12 

Een 39-jarige Hagenaar die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar augustus in Zoetermeer zijn 

28-jarige ex-partner twee keer met zwavelzuur heeft overgoten, kreeg vandaag bij de rechtbank 

in Den Haag een forse strafeis te horen. Als het aan de officier van justitie ligt, gaat de man 16 

jaar de gevangenis in en krijgt hij daarnaast tbs met dwangverpleging.  

De vrouw raakte zeer ernstig verminkt, vooral aan haar gezicht. De vrouw werd na een 

worsteling [gevecht] door de man vastgebonden. Tegen haar geschreeuw zette hij de radio 

hard. Na de eerste overgieting probeerde het slachtoffer naar de douche te rennen maar de 

verdachte hield haar tegen.  

Na de twee keer mocht het wel en belde hij zelf het noodnummer 112. 

De vrouw lag lang op de intensive care en heeft nog steeds pijn. Op de rechtszitting was ze 

aanwezig, maar achter een scherm zodat niet iedereen haar kon zien. De aanklager vond het 

bewezen dat de man heeft geprobeerd [om] het leven van de vrouw te nemen. De uitspraak is 

op 8 juni.    24/04/12− bron: ANP  

 

 

Zaak 13 

Een 22-jarige vrouw betuigde spijt tijdens een zitting van de Amsterdamse rechtbank omdat zij 

verantwoordelijk is voor het feit dat haar 16 maanden oude zoontje van cocaïne kon snoepen en 

daardoor met ernstig letsel in het ziekenhuis belandde. 

"Dit heb ik mijn kind nooit willen aandoen. Het spijt me heel erg. Ik wist niet hoe ik uit deze 

situatie moest komen," zei de geëmotioneerde Alison R.M.  

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vrouw van roekeloos handelen door haar kind alleen 

in huis rond te laten lopen en spelen terwijl daar overal coke en chemicaliën rondslingerden. Het 

jongetje belandde begin oktober met stuiptrekkingen en schuim en bloed uit zijn mond op de 

intensive care. Justitie vindt dat R.M. ook verantwoordelijk is voor handel en bezit van cocaïne 

en het witwassen van een bedrag van ruim 60.000 euro. 
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Taak 4  Video Klokhuis  (5 min) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HERQucjqpU4, vanaf 3’38 

 

 

 

Vragen bij de video. Formuleer je antwoorden in hele zinnen. 

 

1. Zijn de zittingen van de rechtbank openbaar? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Wie spelen er allemaal een rol op de rechtbank?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Wat zijn hun belangrijkste taken? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HERQucjqpU4
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N.a.v. video  Bij de rechtszaak zijn betrokken: 

 de rechter, of een college van rechters. Hij/zij is neutraal en onafhankelijk. Hij oordeelt 
over het feitelijke bewijsmateriaal, hoort getuigen en spreekt tenslotte het oordeel/het 
vonnis uit (uitzonderlijk is vonnis een het-woord) 

 de Officier van Justitie = de aanklager. Hij/zij representeert de staat. Hij verwoordt de 
aanklacht tegen de verdachte(n). In die aanklacht eist hij een straf. Soms is dat de 
maximumstraf. 

 de advocaat verdedigt de verdachte en houdt in de rechtszaal een pleidooi vóór zijn 
cliënt en tégen de eis van de aanklager. Hij pleit voor vrijspraak of probeert de straf zo 
laag mogelijk te houden (minimumstraf). 

 getuigen of deskundigen (anatoom-patholoog; psychiater) 

 de griffier noteert een woordelijk verslag van de rechtszitting. 
 

 

Taak 5 – zes rechtszaken 

 

Verscheidene rechtszaken worden gespeeld in de klas.  

 

Instructies  

1. Elke zaak krijgt minimaal 1 aanklager, 1 verdediger(s) en 1 rechter toebedeeld. 

Het kan dus zijn dat je in de ene zaak advocaat bent, en in een andere zaak rechter. 

 

2. Aanklagers, verdedigers en rechters bereiden hun rechtszaken voor.(ong. 15 min.).  

De gegevens in de beschrijvingen staan vast. Daarnaast kunnen aanklagers of verdedigers 

aanvullende gegevens bedenken, zolang het een coherent geheel blijft !! 

De anderen van de groep kunnen worden opgeroepen als getuigen, of deskundigen of leden van 

de jury. 

 

Procedure van de op te voeren rechtszaken 

1. De rechter opent de zaak door de kern samen te vatten (niet alles voorlezen). 

2. De aanklacht van de Officier van Justitie: waarom is de verdachte schuldig? 

3. Het pleidooi van de verdediging: waarom verdient de verdachte geen of zo min mogelijk 

straf? 

4. Eventueel het horen van getuigen / deskundigen of de verdachte zelf (improvisatie van 

iemand uit de groep!) 

5. Het vonnis van de rechter of juryleden + toelichting. 

 

Instructie rechters 

U bent rechter / of lid van de jury. U houdt orde tijdens het proces en moet beslissen over de 

straf van een beschuldigde.  

 Lees de gegevens in de beschrijving zeer goed. 

 Wat is voor u cruciaal voor de aanklacht? 

 Zijn uw gegevens compleet? Wat moet u nog weten om tot een oordeel te komen? 
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 Is het nodig een getuige / deskundige op te roepen? 

 Welke straf acht u geschikt? U moet denken over gevangenisstraf, een voorlopige straf, 
een straf inclusief psychiatrische behandeling, of vrijspraak omdat de bewijsvoering u 
niet overtuigt! 

 De minimumstraf is drie maanden, de maximumstraf is levenslang.  
 

Instructie aanklagers 

 Lees de gegevens in de beschrijving zeer goed. 

 Formuleer kort en bondig de aanklacht.  

 Welk bewijsmateriaal onderbouwt uw aanklacht? (U kunt gegevens bedenken uit het 
‘virtuele’ politiedossier). 

 Geef relevante argumenten waarom de verdachte een (hoge) straf verdient.  

 Bepaal de geëiste straf.  

 Overtuig de rechter. Hoe zou hij moeten oordelen over deze zaak?  
 

Instructie verdedigers 

 Lees de gegevens in de beschrijving zeer goed. 

 Welk bewijsmateriaal ontlast de verdenking van uw cliënt? (U kunt gegevens bedenken 
uit het ‘virtuele’ politiedossier). 

 Geef relevante argumenten waarom de verdachte niet schuldig is of een lage straf 
verdient. (U kunt gegevens aanvullen uit het ‘virtuele’ politiedossier). 

 Overtuig de rechter. Hoe zou hij moeten oordelen over deze zaak?  
 

------------- 

 

1 De coma-zaak 

 

De beschuldigde heeft de stekker uit het toestel getrokken dat zijn dochter (21) in leven hield. 

Zijn dochter was in een coma geraakt na het gebruik van alcohol en xtc op een house-party. Drie 

artsen verklaarden tijdens het proces dat ze praktisch geen kans meer had op herstel. 

 

2 De Matrixmoord 

 

In 2002 schoot Tonda Lynn Ansley (23) haar kamerverhuurster dood. De aanwezige echtgenoot 

kon wegvluchten en de politie bellen. 

Ogenschijnlijk had de rijkeluisdochter Ansley geen enkel motief voor de daad. Zelf verklaarde zij 

dat de kamerverhuurster in The Matrix zat, een virtuele wereld gecreëerd door computers en 

geprogrammeerde robots. Advocaten proberen de rechtbank ervan te overtuigen dat de jonge 

vrouw dacht dat ze in een computersimulatie zat en dat de hospita moest worden gedood. Voor 

de aanklagers is dit eenduidig een koelbloedige moord. De nazi’s zaten ook in een matrix, is hun 

belangrijkste verweer. Tijdens de rechtszaak lichten zij dit toe. 
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Is de drieëntwintigjarige Ansley een brute moordenaar en verdient zij levenslang, of moet ze 

worden behandeld omdat ze ontoerekeningsvatbaar is? 

 

3 Plan of noodlot? 

 

Het gaat om drie jongeren. Ze pleegden een inbraak in een BMW in Alkmaar. Ze reden met deze 

gestolen wagen naar de kust waar ze de bloemetjes flink buiten hebben gezet. Rond 

middernacht waren ze allemaal flink ‘heftig’. 

Op de terugweg waren ze betrokken bij een auto-ongeval. Zijzelf kwamen er met lichte 

verwondingen vanaf. De bestuurder van de andere auto was echter zwaar gewond, maar kon 

succesvol worden geopereerd. 

Tijdens het politie-onderzoek bleek dat de bestuurder van deze auto waarschijnlijk de fout had 

gemaakt waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. 

Welke straf verdienen de drie jongeren? 

Is de bestuurder van de andere auto beschikbaar als getuige? 

 

4  Beroemdheden plegen zelfmoord 

 

De zeer bekende schrijver L.W. en zijn vrouw J.D. besloten samen zelfmoord te plegen. Zij was 

ongeneeslijk ziek en hij dreigde blind te worden, waardoor zijn carrière ten einde liep.  

Hij schoot haar op haar eigen verzoek dood. Maar toen hij de trekker over moest halen om 

zelfmoord te plegen, bedacht hij zich. Hij wordt nu beschuldigd van moord. 

 

5 Engel des doods 

 

Een vrouwelijke dokter wordt beschuldigd van moord. Ze heeft een vrouw van rond de veertig 

die een terminale ziekte had, het verlossende spuitje gegeven. De vrouw had er zelf om 

gevraagd. Haar man betwist dat en klaagt haar aan, hoewel haar dochter (18) getuigt dat haar 

moeder niet langer meer wilde leven. 

 

6 Haastige spoed 

 

Een bestuurder van een auto heeft binnen de bebouwde kom 100 kilometer per uur gereden. 

Hij moest snel naar de Eerste Hulp omdat zijn vriendin plotseling zeer hoge koorts had. Door 

deze snelheid kon hij niet op tijd stoppen toen plotseling een klein kind de straat overstak. Het 

kind ligt nu met zware verwondingen in het ziekenhuis en zal de rest van zijn leven in een 

rolstoel moeten doorbrengen. 

 

 

 

-------------------------------- 
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Taak 7   Evaluatie  

- Wat heb je vandaag geleerd? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Welke dingen waren nieuw voor je? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Wat vond je makkelijk - moeilijk?   Wat vond je leuk – niet leuk? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Heeft deze les bijgedragen aan je persoonlijke leerdoelen voor deze zomercursus? 

veel – voldoende – een beetje – helemaal niet 

 

- Waaraan moet je nog werken? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-  Heb je zin in de huiswerkopdracht? Waarom (niet)? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Ik ben    helemaal niet – niet – een beetje – nogal - heel – heel erg     tevreden over deze les. 

 (Omcirkel wat van toepassing is.) 

Eventuele  toelichting -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Links naar websites 

 

Gebruikte bronnen in deze les:  

Het klokhuis, NPS (http://www.youtube.com/ watch?v=HERQucjqpU4) 

Diverse kranten en openbare nieuwssites 

 

Veel documentaires over misdaad en straf op: 

http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/maatschappij/misdaad-en-straf.html 

 

(Nederlandse en Vlaamse misdaad- en detectiveseries – eventueel met Nederlandse 

ondertiteling: http://www.uitzendinggemist.nl/genres/misdaad 

 

De geschiedenis van Nederland in 12 moorden 

http://programma.ntr.nl/10149/nederland-in-12-moorden/ 

 

Vertalen in vijf talen van (o.a.) juridische termen op: http://www.mijnwoordenboek.nl/ 

C1 http://www.juridischewoorden.nl/ 

 

De officiële website van de Nederlandse rechtbanken, met uitleg over het functioneren van de 

rechtspraak, lopende en afgesloten zaken, etc: www.rechtspraak.nl 

 

Meer informatie (en woordenschat) over de verscheidene rechtsgebieden: 

http://www.wetrecht.nl/rechtsgebieden/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/maatschappij/misdaad-en-straf.html
http://www.uitzendinggemist.nl/genres/misdaad
http://programma.ntr.nl/10149/nederland-in-12-moorden/
http://www.mijnwoordenboek.nl/
http://www.juridischewoorden.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.wetrecht.nl/rechtsgebieden/


 

  59 
 

 

 

 

Les 7 

 

Media 

 

Is de krant nog een meneer? 
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Taak 1 - het nieuws 

Bespreek met elkaar de volgende vragen:  

1. Lees je thuis de krant? Welke?  
2. Ken je Nederlandse kranten? Welke?  
3. Als je geen krant leest, waar haal je dan je informatie over het nieuws vandaan?  
4. Wat zijn volgens jou verschillen tussen Nederlandse nieuwsmedia en die uit je eigen land? 
5. Vind je 'nieuwe media' zoals Twitter geschikt als informatievoorziening?  
6. Welke kenmerken heeft een goed nieuwsbericht volgens jou? 

Taak 2 - objectiviteit 

De docent projecteert twee nieuwsberichten - wat valt je op?  

Kijk in duo's naar de nieuwsberichten die je als huiswerk hebt meegebracht. Zijn er 
vergelijkbare verschillen merkbaar? Maak een analyse van de 'neutraliteit' van de berichten. 
Let hierbij bijvoorbeeld op:  

- de opmaak (lay-out) van het artikel; 
- de visuele ondersteuning (sensationele foto?); 
- de woordkeus; 
- de inhoudelijke focus.  

Bespreek jullie bevindingen met de groep.  

Taak 3 - dictoglos 

De docent geeft instructies.  
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Taak 4 - het journaal 

1. Kijk en luister naar de journaaluitzending. Noteer hieronder wat je opvalt wat het 
taalgebruik in het journaal betreft:  

 

 

2. Maak nu volgens instructies van de docent in groepjes je eigen journaaluitzending.  

Taak 5 - de toekomst van de journalistiek 

A. Kijk naar het fragment van 'Iedereen Journalist' en beantwoord de volgende vragen:  

1. Wat is er met de krant gebeurd? Hoe komt dat? 

 

 
2. Wat is er volgens fotograaf Roel Visser veranderd?  

 

 
3. Wat is er volgens journalist Henk Hofland veranderd?  

 

 
 
4. Wat zijn de plannen van ThePostOnline?  
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5. Wat is volgens Peter ter Horst van de Haagse Courant de toekomst van de 
journalistiek op internet?  

 

 

B. Je gaat kijken naar introductiefilmpjes van twee nieuwe mediavormen: ThePostOnline en 
De Correspondent. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee platforms?  

Verschillen:  

ThePostOnline De Correspondent 

  

 
Overeenkomsten: 

 

 

C. Debatteer over de toekomst van de journalistiek. De docent geeft instructies.  

Huiswerk volgende les:  

Zoek per groepje van drie een (Nederlandstalig) beeldfragment op internet waarvan jullie 
denken dat iedereen in de groep het humoristisch zal vinden.  

Bronnen 

http://www.dagbladenoverzicht.nl/ 
http://www.nu.nl/ 
http://www.versgeperst.com/nieuws/229808/ingezonden-nos-over-antillianen-en-
nederlanders.html 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/09/expoliticus_femke_halsema_pisw.html 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/01/belastingdienst_niet_gediend_v.html 
www.npo.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=YpcAj-NsVg4 (The Post Online) 
https://www.youtube.com/watch?v=2sVgGoeJjac (De Correspondent) 
https://www.youtube.com/watch?v=tyuleqWSRXI (Iedereen Journalist) 

https://www.youtube.com/watch?v=YpcAj-NsVg4
https://www.youtube.com/watch?v=2sVgGoeJjac
https://www.youtube.com/watch?v=tyuleqWSRXI
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Taak 1: terugblik & introductie 

Taak 2: cultuur & humorsoorten 

De docent geeft instructies.  

Voor de cartoons van Fokke & Sukke, zie: www.foksuk.nl. Fokke & Sukke worden gemaakt 
door John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol, en verschijnen elke dag in NRC 
Handelsblad, NRC Next en op vele andere plekken. Elk jaar verschijnt er een Fokke & Sukke-
kalender, en afgelopen maart verscheen ter gelegenheid van de Boekenweek 2014 het 
nieuwste boek: Fokke & Sukke aan de dunne, een verzameling vakantiegrappen.  

Taak 3: onderzoek naar humor 

A2 Vragen bij Humoronderzoek 2010: 

Voordat je gaat lezen:  

1. Welke (bekende) personen ken je, in Nederland of in je eigen land, die erg humoristisch 
zijn?  

 

 
2. Welke beroepen denk je dat de humoristische personen uit dit onderzoek hebben?  

 

 
3. Kun je een serieus onderzoek doen naar humor, denk je? Waarom wel/niet?  

 

 

Tijdens het lezen/opzoeken:  

1. Wie heeft dit onderzoek gedaan?  

 

 
2. Welke vier soorten humor worden er genoemd?  

 

 
3. Wie hebben er meegedaan aan het onderzoek?  
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4. Welke beroepen hebben de onderzochte 'humoristen'?  

 

 
5. Wie vinden Nederlanders de grappigste cabaretier?  

 

 

6. Op welke politieke partij stemmen mensen die van 'provocerende humor' houden het 
meest?  

 

 
7. Zijn mannen volgens dit onderzoek grappiger dan vrouwen?  

 

 
8. Maken Nederlanders liever grappen over Turken of over Duitsers, volgens het onderzoek?  

 

 
9. Welke 'soorten humor' (denk aan het lijstje van taak 2) zijn in Nederland populair?  

 

 
10. Welke politici worden het meest humoristisch gevonden?   

 

 

Bespreek na afloop met je medestudenten:  

1. Vind je dit een zinvol onderzoek?  

2. Doen ze in jouw land zulke onderzoeken?  

3. Wat weet je nu van Nederlandse humor dat je eerst nog niet wist?  
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Taak 3 
B1 Vragen bij het artikel 'De strenge regels van de etnische grap':  

Voordat je gaat lezen:  

1. Wat versta je onder 'etnische grappen'?  

 

 
2. Wat voor soort artikel verwacht je dat dit is? Journalistiek? Humoristisch? 
Wetenschappelijk?  

 

3. Welke conclusies verwacht je met betrekking tot etnische grappen in Nederland?  

 

 
Tijdens het lezen/opzoeken:  

1. Wie is Najib Amhali?  

 

 
2. Waarom zijn etnische grappen binnen het 'publieke domein' moeilijk te vinden?  

 

 
3. Zijn etnische grappen volgens de auteur altijd een uiting van racisme?  

 

 
4. Welke twee verklaringen worden er gegeven voor het 'taboe' op etnische grappen in het 
openbaar?  

 

 
5. Waarom zijn de geciteerde grappen van Theo Maassen & Hans Teeuwen volgens de 
auteur wel acceptabel?  
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6. Wie mogen er grappen maken over (etnische) minderheden? 

 

 
7. Wat demonstreert de grap over E.T. volgens de auteur?  

 

 
8. Waarom vindt de auteur dat er meer (etnische) grappen in het openbaar zouden moeten 
worden gemaakt?  

 

 
9. Waarom zijn etnische grappen vaak korter dan andere grappen?  

 

 
10. Welke kenmerken heeft een goede etnische grap, volgens de auteur?  

 

 

Bespreek na afloop met je medestudenten:  

1. Vond je het een informatief artikel? Voldeed het aan je verwachting?  

2. Speelt de problematiek van dit artikel in je eigen land ook een rol?  

3. Wat weet je nu van Nederlandse humor dat je eerst nog niet wist?    

 

Taak 3 
B2 Vragen bij het artikel 'Naar een komische conjunctuur':  

Voordat je gaat lezen:  

1.Met welk vakgebied associeer je de term 'conjunctuur'? Wat zou dat met humor te maken 
kunnen hebben?  

 

 
2. Wat voor soort artikel verwacht je dat dit is? Journalistiek? Humoristisch? 
Wetenschappelijk?  
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3. Welke conclusies verwacht je met betrekking tot humor door de eeuwen heen?  

 

 
Tijdens het lezen/opzoeken:  

1. Wat verstaat Kuipers onder een humoristische conjunctuur?  

 

 
2. Welke definitie van humor hanteert de auteur?  

 

 
3. Van wanneer dateert het eerste 'moppenboek'?  

 

 
4. Welke status had humor in de Gouden Eeuw?  

 

 
5. Bevinden we ons momenteel in een periode van humoristische hoogconjunctuur?  

 

 
6. Wat is kenmerkend voor postmoderne humor? 

 

 
7. Wat heeft de scheiding tussen hoge en lage cultuur met de status van humor te maken?  

 

 
8. Wat is het verband tussen humor en gezondheid?  
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9. Hoe hangt humor samen met vrijheid?  

 

 
10. Wat wil Kuipers aantonen met het voorbeeld van de schrijver Milan Kundera?  

 

 

Bespreek na afloop met je medestudenten:  

1. Vond je het een informatief artikel? Voldeed het aan je verwachting?  

2. Kent de geschiedenis van jouw land vergelijkbare wisselingen in de conjunctuur?  

3. Ben je het eens met de auteur over de huidige situatie?    

 

Taak 4: satire 

satire   I. half ernstige, half humoristische aanval op menselijke dwaasheden of maatschappelijke 

toestanden, zoals vaak in cabaret gebeurt. II. hekeldicht. Gedicht of andere literaire tekst met 

onder I. genoemde eigenschappen. (De Jong 2005) 
 

'Nieuwsberichten' van satirische website De Speld (www.speld.nl):  

‘Nederlandse vrijwilligers pakken onze banen af’ 
Ghanezen boos over oneerlijke concurrentie 
 
In Ghana is boosheid ontstaan over het vrijwilligerswerk dat veel Nederlanders daar doen. 
Volgens minister Nii Armah Ashitey van Werkgelegenheid wordt zijn land ‘overspoeld’ met 
Nederlandse vrijwilligers, waardoor veel Ghanezen werkloos zijn. 
Vooral in de zomervakantie komen veel Nederlandse seizoenarbeiders naar Ghana. Ashitey 
spreekt van oneerlijke concurrentie. “De Nederlanders werken op vrijwillige basis. Daarmee 
prijzen ze de hardwerkende Ghanees uit de markt.” Hij wil de kwestie aankaarten bij de 
Nederlandse regering. 
Kwame Mpufu (25) uit Kumasi is al jaren werkloos. Hij baalt van de situatie. “Er is gewoon 
geen werk meer te vinden. Weeshuizen weigeren een fatsoenlijk salaris te betalen als ze ook 
een gratis Nederlander kunnen inzetten. De gewone Ghanees is weer de dupe.” 
Vrijwilliger Stéphanie Mulder (17) uit Barneveld ziet dat anders. “Wij doen het werk dat de 
Ghanezen zelf helemaal niet willen doen. Bovendien: ze hoeven echt niet bang te zijn dat wij 
daar blijven hangen. Als er geen werk meer is, gaan we terug.” 
(Julius 2013) 
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Oorlogsbesprekingen Noorwegen en Denemarken vastgelopen 
Einde uitzichtloze vrede nog niet in zicht 
 
Er lijkt voorlopig geen zicht te komen op het begin van een gewapende strijd in Scandinavië. 
De oorlogsbesprekingen tussen Denemarken en Noorwegen zitten in een diepe impasse. 
De vreedzame partijen spraken gisteren tot diep in de nacht met elkaar in de Noorse 
hoofdstad Oslo. Geen van beide landen wilde akkoord gaan met de routekaart naar een 
gewapend conflict die de VN aan hen voorlegde. De buurlanden bleven ondanks zware 
internationale druk lijnrecht naast elkaar staan. 
Volgens de routekaart moesten Noorse troepen in drie stappen Jutland binnenvallen, wat in 
2018 tot een volledige bezetting zou leiden. Noorwegen meende echter ‘ruim voldoende te 
hebben aan het huidige grondgebied’. De Denen weigerden op hun beurt een chemisch 
arsenaal te ontwikkelen om Tromsø van de kaart te vegen. 
Tussen de Scandinavische landen woedt al sinds de 18e eeuw een uitzichtloze vrede. De 
humanitaire situatie in de landen is inmiddels jaloersmakend. Het onderwijs is van 
bovengemiddeld niveau, kinderopvang is gratis en de vrouwenemancipatie is ver gevorderd. 
In de beide landen beginnen troepen zich op te maken hun rust voort te zetten. 
(Van der Wall & Van der Jagt 2014) 
 

 

 

Darwinverschijning trekt honderden atheïsten 
Archeoloog heeft wetenschappelijk visoen 
 
Ruim tweehonderd niet-gelovigen zijn dit weekend naar het Britse Litlington getrokken 
nadat daar een Darwinverschijning had plaatsgevonden. 
“Ik had een wetenschappelijk visioen”, aldus archeoloog Benjamin Eacher voor de camera’s 
van de BBC. “Ik was vol van het besef dat dit niets meer was dan een illusie van mijn 
hersenen.” 
Evolutiebioloog Pavel Kovinek reisde uit Tsjechië naar Litlington ‘om de atheïstische magie 
op te snuiven’. “Iedereen komt hier met hetzelfde doel: een eenduidig wetenschappelijke 
verklaring geven voor een ogenschijnlijk ongebruikelijk fenomeen. Die ervaring van 
saamhorigheid is niet te omschrijven, dat moet je hebben meegemaakt.” 
De lokale middenstand reageert lauw op de verschijning. Café-eigenaar Harold Barnstable: 
“Zo’n Darwinverschijning levert hooguit twee weekenden extra omzet op, daarna zie ik hier 
geen atheïst, agnost of evolutiebioloog meer komen. Ik had persoonlijk liever een 
Mariaverschijning willen hebben.” 
(Van Kekerdom 2014)  
 

 

Taak 4: Je gaat nu kijken naar het filmpje. Probeer daarbij de volgende vragen voor jezelf te 
beantwoorden:  

1. Past het filmpje binnen de definitie van satire?  

2. Welke 'menselijke dwaasheid' of 'maatschappelijke toestand' wordt hier 'aangevallen'?  

3. Is het filmpje alleen komisch bedoeld of heeft het een serieuze bijbedoeling?  

4. Vind je de satire geslaagd? Waarom wel/niet?  
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Taak 5: eigen humorkeuze 

Laat per groepje jullie eigen keuze zien en kijk naar de andere filmpjes.  

Taak 6: humor op schrift 

A2: Lees onderstaande anekdotes en bedenk welke soorten humor in deze teksten 
prominent is. Denk aan het lijstje van taak 2.  

Zuid-Soedan 
Ik zit op een middelbare school in Italië met mensen uit 90 verschillende landen. Het gebeurt 
wel eens dat we tijdens de lessen in gesprek raken over zaken van over de hele wereld. Zo 
vroeg mijn scheikundelerares of er iets was gebeurd deze vakantie wat we nooit zouden 
vergeten. Ismail uit Zuid-Soedan vroeg: „Iets positiefs of negatiefs?” Zij: „Allebei.” Ismail 
begon over de oorlog die in zijn land was uitgebroken en zijn familie daar. De klas viel stil. 
„Wat erg”, zei de lerares. „Wacht”, vervolgde Ismail, „er is ook goed nieuws! Mijn snor is 
eindelijk aan het groeien!” 
(Dekkers 2014) 

 

Nieuwe baan 
Op de EHBO-post presenteert zich vroeg in de ochtend een man met klachten door 
overmatige inname van alcohol. Naar zijn mening duurt het aanvullend onderzoek veel te 
lang. Hij heeft een nieuwe baan en wil op zijn tweede dag niet verzuimen. 
Gelukkig zijn er geen ernstige afwijkingen en wordt hij snel ontslagen. Daarbij wijs ik hem 
erop dat hij niet zelf mag rijden; hij is immers nog onder invloed. 
Uiteraard, hij zal een taxi nemen naar zijn werk, waar hij precies op tijd zal aankomen. Wat 
hij voor werk doet? Hij is vrachtwagenchauffeur. 
(Winter 2014) 

 

Vogelliefhebber 
Mijn vader is al heel zijn leven een vogelliefhebber, vooral van meeuwen. Ik denk regelmatig 
terug aan de keren dat hij vanaf ons balkon brood naar meeuwen gooide, die dat met 
spectaculaire duikvluchten uit de lucht pikten. 
Inmiddels is mijn vader flink op leeftijd (92), en zit hij in een bejaardentehuis. Gelukkig heeft 
hij een prima uitzicht zodat hij nog steeds van de meeuwen kan genieten. Hij is met de jaren 
wel steeds nuchterder geworden. 
Toen ik bij hem op bezoek was, vertelde hij hoe een meeuw in volle vaart tegen zijn ruit was 
aangevlogen. „En, heeft-ie het overleefd?” vroeg ik. Waarop hij zei: „Ja, het zijn hele sterke 
ruiten.”  
(Ernst 2012) 

 

Actie 
Mijn vrouw en ik zochten voor onze zoon een action videocamera bij de Mediamarkt. Deze 
camera monteer je bijvoorbeeld op je skihelm of fietsstuur zodat je je actie kunt filmen. 
De keuze was te groot en de verkoper kwam ons helpen. Hij legde uit dat het duurdere 
exemplaar bluetooth had voor een live verbinding met je mobiel. 
Op onze vraag waarom je dit dan nodig had op zo’n apparaat antwoordde hij zelfverzekerd: 
„Dan kun je op je mobiel zien wat je aan het doen bent.” 
(Van Elk 2013) 



  Les 8: Humor 

 

72 

 

B1/B2 
Lees onderstaande column van Sylvia Witteman en bedenk welk(e) soort(en) humor in deze 
tekst prominent is/zijn. Denk aan het lijstje van taak 2.  

Pasfoto 
 
    Ik rijd allang geen auto meer, want daar kwamen telkens ongelukken van, maar door een 
merkwaardige samenloop van omstandigheden heb ik wél een rijbewijs. Althans, ik had er 
een, tot mijn tas werd gestolen, ongeveer een jaar geleden. Op dat moment vergde de 
verwerving van een nieuwe creditcard, telefoon en agenda het uiterste van mijn krachten, 
en daardoor liet ik dat gestolen rijbewijs verder voor wat het was: een waardeloos roze vod. 
Maar vorige maand kreeg ik opeens een brief van een nuttige instantie, waarin stond dat 
mijn rijbevoegdheid zou verlopen als ik niet snel ingreep. 
 
    Dat klonk nu ook wel weer heel definitief, dus vervoegde ik me bij het dichtstbijzijnde 
stadsdeelkantoor (beslist niet dichtbij en uitsluitend geopend op oneven schrikkeldagen van 
14.00 uur tot 14.15 uur) bij een in pauwblauw polyester gewrongen loketmevrouw. Mijn 
meegebrachte oude pasfoto’s schoof ze gekrenkt van zich af: tien kilo geleden en met rood 
haar leek ik immers nog helemaal niet op mezelf, en bovendien bleek er sprake van Nieuwe 
Voorschriften. Ze gaf me een folder waarop een dwarsdoorsnede van de Nederlandse 
bevolking was afgebeeld, merendeels voorzien van bestraffende kruisjes. Een naïef lachende 
creool liet blijkbaar ten onrechte zijn mooie tanden zien, de jongen met de frisse polderkop 
werd beticht van ‘onvoldoende contrast in het gezicht’ (het zal je maar gezegd worden) en 
een blijkbaar nog net binnen de perken grijnzende Aziaat had zijn bril te laag op de neus 
hangen. Een deerlijk op André Hazes lijkende baby werd afgewezen wegens ‘zichtbare 
ondersteuning’ (de arm van zijn moeder, ach gut) en een lichtgetint meisje moest haar 
groene petje afzetten want ze droeg het niet ‘op grond van een medische, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke reden’. Vooral dat laatste lijkt me juridisch niet waterdicht, want ‘ik 
draag een petje omdat ik dat leuk vind’ is wel degelijk een levensbeschouwelijke reden. De 
bekommerd kijkende moslima op het fotootje daarnaast droeg trouwens een blauwe lap om 
heur hoofd, die heel wat meer bedekte dan dat brave petje van haar folderbuurvrouw. Ik 
vond dat niet eerlijk, maar ik ga gelukkig niet over dit soort dingen. 
Intussen drongen van de overige loketten allerlei verhitte discussies door. Naast mij stond 
een beige man met een tulband te stampvoeten: na anderhalf uur wachten was zijn foto 
zojuist gewogen en onderbelicht bevonden. Twee meter verderop dromde een uitgebreide 
familie bedoeïenen kermend rond hun gezinshoofd, dat tot zijn diepe ontgoocheling zojuist 
was afgewezen wegens ‘reflecterende brillenglazen’. 
 
    De man in de pasfotozaak keek zorgelijk toen ik op zijn krukje plaatsnam. ‘U heeft geen 
makkelijk hoofd,’ zuchtte hij. ‘Dat haar moet allemaal achter de oren. Neutraal kijken 
alstublieft. Nog neutraler. Nee, lacht u nou niet. Toe, mevrouw...’ Moedeloos liet hij zijn 
camera zakken, maar uiteindelijk wist ik me te vermannen, waarna de man haastig afdrukte. 
Mijn pasfoto toonde de tronie van een verongelijkt everzwijn, en was dan ook, volgens de 
maker, ‘perfect gelukt’. 
 
    Maar het stadsdeelkantoor stuurde me toch terug, gelukkig alleen maar wegens, ik verzin 
dit niet, ‘ontbrekende ooraanzet’. Een meevaller, want mijn broer bijvoorbeeld gaat al 
maanden zonder identiteit door het leven omdat zijn hoofd bij elke poging ‘te groot’ wordt 
bevonden. 
 
    Onder het mompelen van verwensingen maakte de pasfotograaf een nieuwe serie, legde 
volledigheidshalve een meetlatje langs mijn contouren en gaf andermaal zijn zegen. Het 
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resultaat leek nog het meest op een mugshot van Ulrike Meinhof onder invloed van anabole 
steroïden, maar zelfs de arendsblik van de loketmevrouw kon niets onwettigs ontdekken aan 
haargrens, ooraanzet of al dan niet levensbeschouwelijke hoofdbedekkingen. 
 
    Een week later kon ik mijn nieuwe rijbewijs afhalen. Het bleek een roze schijfje ter grootte 
van een melbatoastje. De foto is ingrijpend verkleind tot de afmetingen van een duimnagel, 
onscherp en in zwart-wit afgedrukt. Mijn haar is donkergrijs, mijn ogen zijn twee priemende 
stipjes in een pips heelal en nergens is een ooraanzet te bekennen. Dit zou iedereen kunnen 
zijn, van Golda Meir tot Shirley Temple. Maar er staat wél op dat ik mag autorijden. En als ze 
niet oppassen, dan ga ik het nog doen ook. 
(Witteman 2011) 

 

Taak 7: humor in liedjes 

A2: 'Margootje' - Wim Sonneveld 

* Christine Keeler: een Engels model van vroeger 

* begijn: non 

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen 

Toen zag ik opeens een klein autootje ___________________________ 

Het was een Peugeootje, zo groot, nee, iets groter 

Het stond naast m'n theekopje, vlak bij de ___________________________ 

En ja hoor, daar ging het portiertje al ___________________________ 

En kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen 

Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje 

Ze stond op m'n bord en ze vroeg om een ___________________________ 

Ze zei: "Ik heet Margootje" 

En ik zei: "___________________________" 

Ze zei: "Nou daar ben ik dan hè" 

En ik zei: "Oh" 

Ik vroeg haar, uit wat voor een plaatsje ze kwam 

Ze zei: "Nou, wat dacht je, uit Madurodam" 
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Margootje, Margootje, ze klom op m'n ___________________________ 

Ze trok aan m'n haar, ze zat op m'n mouw 

M'n kleine vriendinnetje, zo'n neusje, zo'n kinnetje 

Ze riep in m'n ___________________________, O ik hou zo van jou 

Margootje, Margootje, in zo'n klein Peugeootje 

Margootje, Margootje uit Madurodam 

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig 

Ze wou mee in bad, en dat vond ik schandalig 

Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeootje 

Naar Madurodam en ik zei: "Dag Margootje" 

Ik zette haar neer bij het AVRO-gebouwtje 

Ik zei: "Nou naar huis, en wees een zoet ___________________________" 

Maar 's avonds deed ik de broodtrommel ___________________________ 

Daar zat ze weer achter de koek weggekropen 

O, had ik haar toen maar de deur uitgezet 

Ze wou mee in bad en ze wou mee in ___________________________ 

Zij werd erg ondeugend en ik schreeuwde ___________________________:  

"Jij Christine Keeler in pocketformaat" 

Margootje, Margootje, in een klein pettycoatje 

Ze zwom in m'n bad en ze zat op de Vim 

Ze kroop in een ___________________________, met zo'n klein behaatje  

Ze kroop in m'n binnenzak en fluisterde "Wim" 

Margootje, Margootje, jij klein idiootje 

Margootje, Margootje uit Madurodam 
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Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde 

Ze beet in m'n teen en krijste en ___________________________ 

En toen is ze weggegaan, boos en beledigd 

En daarmede was de affaire erledigt 

Maar het laatste ___________________________dat ik van haar vernam 

Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam 

Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n ___________________________ 

Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje 

Maar soms kijk ik nog wel eens achter een ___________________________ 

Ik kijk in het trommeltje met speculaas 

Ik kijk of ze soms in het zeepbakje is 

Omdat ik haar toch wel een klein beetje ___________________________ 

Margootje, Margootje, ik riep je, ik floot je 

Ik zoek onder 't kussen en ik kijk in m'n ___________________________ 

Ik kijk in de laatjes, in hoekjes en gaatjes 

Nou ben je verdwenen voor altijd, ___________________________ 

Margootje, Margootje begijntje, Bardootje 

Margootje, Margootje 

Uit Madurodam 

Taak 7: humor in liedjes 

B1: 'Ik heb een heel zwaar leven' - Brigitte Kaandorp 

Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar 

Alles is voor mij ___________________________moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven, nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 
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Bij mij gaat nooit eens iets ___________________________, daarom ben ik vaak zo moe 

Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe 

En doe ik wel een ___________________________iets, wordt het heel vaak niet 

gewaardeerd en daarom gaan veel andere dingen ___________________________ook 

verkeerd 

 

Ik kan vaak ergens niet mee helpen want dan heb ik ergens pijn  

Dat vind ik zelf ook heel ___________________________ dat ik er dan niet bij kan zijn 

Ik ___________________________ natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen 

___________________________ ,maar ja ze moeten maar begrijpen: mijn 

___________________________ is heel erg zwaar 

 

Ik heb een heel zwaar leven, nee, maar echt heel zwaar 

Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven, nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af 

Dan hebben mensen al ___________________________, maar ja ik ben opeens 

___________________________ 

Ik vind ja ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb 

Het is bij hun gewoon vaak ___________________________ 

en bij mij gewoon vaak ___________________________ 

 

Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug vlug vlug 
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En dan ben ik iets ___________________________, moet ik helemaal terug 

Alle mensen moeten ___________________________en dat vinden ze niet fijn 

Maar ja dan zien ze ook een ___________________________hoe het is om mij te zijn 

 

Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar 

Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven, nee, nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Ik neem het leven ___________________________zoals het komt 

Maar ja, vaak komt het niet (nee, nee), en dan zit ik maar te wachten 

en dat geeft mij veel ___________________________ 

Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis ___________________________ 

Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk ___________________________ 

 

En straks lig ik op mijn ___________________________en dan lig ik in mijn graf 

En dan denk ik: pff, 't is zwaar geweest, gelukkig is het af 

En ze zullen bij hun ___________________________ook wel zeggen: het is waar 

O, wat was het leven van die vrouw verschrikkelijk zwaar 

Taak 7: humor in liedjes 

B2: 'Aladdin' - Herman Finkers 

* De Blokker: een winkel voor huishoudelijke producten 

- Zij je tieni mieni nee dieni tieni tieni niet dieni maar wieni oh die - 

- Seksualiteit is geen ___________________________een nichterige moslim is een islamietje  
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Bij Blokker in de Grotestraat ___________________________ik Aladdin 

Hij zocht een mooie nieuwe lamp, zo'n Turks geval van ___________________________ 

Het meisje zei, met ___________________________ accent in haar stem: 

"Dit is een echte wonderlamp, veur vief guld'n ma'j 'm hemm" 

 

"Ach kom", zei Aladdin "een wonderlamp, gelooft u dat? 

Ik geloof in Allah en dat vind ik ________________ _________________ ________________ 

Vijf gulden zei u? Kijk, dat is een prijsje naar mijn zin 

Maar wonderen? Nee, daar geloof ik echt niet in" 

 

Onmiddellijk kwam uit de lamp een geest, die zei beslist: 

"Wie niet gelooft in wonderen is geen realist" 

"Excuses", zei Aladdin, blozend en ___________________________ 

"Dan denk ik dat ik altijd al wat ___________________________ben geweest" 

 

"U mag een wens doen", zei de geest met een vriendelijk gezicht 

"Ik lever wonderen op maat en ben zeer ___________________________" 

"Dan wens ik honderd jaar te worden", zei Aladdin toen maar 

En meteen werd hij veranderd in een man van honderd jaar 

 

"Geintje", zei de geest "ik maak het dadelijk ___________________________" 

Maar er was hem op de ___________________________ blijkbaar iets ontgaan 

Want wat hij ook probeerde en ___________________________met zijn lamp 

Aladdin bleef honderd jaar, een ___________________________ramp 

 

Dit was niet meer ___________________________het werd echt te gek 
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Het spook begon te zweten en werd rood tot in zijn nek 

"Wat is dit nu", riep Aladdin danig _______________ _______________ _______________ 

"Excuses", zei de geest "ik Hocus Pocus nog maar pas" 

 

En wat is weer uiteindelijk de moraal van het verhaal?: 

Koop nooit wat bij Blokker, want 't is rotzooi allemaal! 

Taak 8: creatief aan de slag!  

De docent geeft instructies  

Taak 9: terugblik 

Wat heb je vandaag geleerd? Denk je nu anders over humor? Wat vond je het grappigst?  

Huiswerk voor de volgende les (Helden & idolen): Denk na over wie jouw held en/of idool 
is. Wat is voor jou het verschil? Geef een presentatie van één minuut over jouw persoonlijke 
held/idool aan de klas.  

Neem naar deze les een laptop mee als je die bij je hebt!  
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Les 9 

 

Helden 

 

Het zal je held maar zijn 
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Taak 1: Terugkoppeling vorige les 

De docent geeft instructies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Taak 2: Een woordweb over helden en idolen 

Opdracht: schrijf hieronder de woorden op die op het bord worden geschreven. 
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Taak 3: Dictoglos 

 

A2 

Basiswoordenlijst behorende bij de tekst Held of idool? 

de held     de bewondering / bewonderen 

het idool    de belangstelling 

de  beroemdheid / beroemd  de aandacht 

de bekendheid / bekend  de media 

moedig     dapper     

de aanbidding    de heldhaftige daad 

 

Gatentekst Held of idool? 
Wat is een held? Wie is een held? Dat zijn [1]____________________________________ vragen, 
maar als je een beetje langer hierover [2]___________________________________, zijn het 
eigenlijk lastige vragen. Is een held [3]_______________________________________ die iets heel 
goed kan? Een [4]_________________________________________, bijvoorbeeld? Of is het 
[5]________________________________________ die heel moedig is, zoals een brandweerman? 
Moet je eigenlijk eerst beroemd zijn [6]_______________________________________ je een held 
bent? 
Iemand wordt een held [7]________________________________________ hij of zij iets dappers 
heeft gedaan, zonder daarbij aan zichzelf te denken. Een geleerde wetenschapper die iets 
[8]________________________________________ heeft ontdekt, wordt geen held genoemd. Een 
[9]________________________________________die het vijandelijke leger verslaat echter wel. 
Ook iemand die een [10]________________________________________ uit het 
[11]________________________________________haalt, wordt een held genoemd. 
Helden kunnen aanbeden worden. [12]________________________________________ worden 
dan een idool. Maar [13]________________________________________ alle idolen zijn helden. 
Een idool is iemand die [14]________________________________________ wordt om de 
bekendheid die hij of zij heeft, [15]________________________________________ als popster of 
als voetballer. [16]________________________________________ krijgen veel aandacht en staan 
in het middelpunt van de belangstelling. 
Idolen vindt men dan ook meestal in beroepsgroepen die veel aandacht krijgen van de media 
([17]________________________________________, filmsterren en voetballers).  
 

B1 
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Basiswoordenlijst behorende bij de tekst Held of idool? 

de held     de bewondering / bewonderen 

het idool    de belangstelling 

de beroemdheid / beroemd  de aandacht 

de bekendheid / bekend  de prestatie / presteren 

moedig     de verdienste 

dapper     de media 

de aanbidding    verafgoding 

de heldhaftige daad   ergens debet aan zijn 

 

Gatentekst Held of idool?  
Wat is een held? Wie is een held? Dat lijken 1]________________________________________ 
vragen, maar als je er wat langer over nadenkt, zijn het best                                                                  
2]________________________________________ Is een held iemand die iets heel                             
3]________________________________________kan? Een                                                                         
4]________________________________________, bijvoorbeeld? Of is het iemand die heel        
5]________________________________________ is, zoals een                                                                 
6]________________________________________? Moet je eigenlijk                                                      
7]________________________________________ zijn om een                                                                        
8]________________________________________ genoemd te worden? 
Iemand wordt een held genoemd als hij of zij iets dappers heeft                                                                 
9]________________________________________, zonder daarbij aan                                                        
10]________________________________________ te                                                                                        
11]________________________________________ De daad die een held                                                   
12]________________________________________, wordt vaak gezien als een opdracht of een 
sociale verplichting. Een geleerde die iets bijzonders heeft ontdekt, wordt geen held              
13]________________________________________. Een generaal die het vijandelijke leger verslaat 
daarentegen wel. Ook iemand die een                                                                                           
14]________________________________________ uit het water haalt, wordt als een held        
15]________________________________________ 
Helden kunnen 16]________________________________________ Ze worden                               
17]________________________________________. Maar niet alle idolen zijn helden. Bij een held 
hoort een 18]________________________________________ Een idool daarentegen is iemand die 
bewonderd wordt om 19]________________________________________ die hij of zij heeft, 
bijvoorbeeld als zanger(es) of voetballer. Idolen krijgen veel aandacht en staan     
20]________________________________________ Hun prestatie hoeft echter niet altijd een 
verdienste te zijn, wat bij een held 21]________________________________________ 
Idolen 22]________________________________________ je dan ook meestal in beroepsgroepen 
waaraan de media veel aandacht                                                                                       
23]________________________________________ (zangers, filmsterren en voetballers). Voor de 
media zijn idolen 24]________________________________________Ze leveren stof voor een 
artikel, tv-programma of fotoserie. Met name                                                                                            
25]________________________________________ zijn er daarom debet aan dat idolen soms 
verafgood worden. 
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B2 

Maak in groepjes een reconstructie van de tekst die de docent voorleest.  
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Taak 4: Het heldenmuseum 

De docent geeft instructies.  

 

Teksten voor de A2-groepen 

Geleerden en uitvinders, p. 20 

Baruch de Spinoza (1632-1677) 

De joodse denker Spinoza werd de belangrijkste Nederlandse filosoof en een grondlegger van de 

Verlichting. 

De joden in Nederland vormden een kleine gemeenschap in Nederland. Veel van hen zijn bekend 

geworden, maar Spinoza werd beroemd over de hele wereld. Spinoza was 24 jaar toen hij veel 

problemen kreeg met de joodse gemeenschap. Dit kwam omdat hij vooral veel commentaar had op 

het joodse geloof. Spinoza werd op jonge leeftijd verbannen en sloot zich niet meer aan bij andere 

godsdiensten. Spinoza verdiende geld door het slijpen van lenzen. Hij overleed toen hij 44 jaar was, 

omdat het werk erg slecht was voor zijn gezondheid. Spinoza leefde een eenvoudig bestaan en was 

erg bescheiden, in tegenstelling tot andere filosofen. Hij schreef het boek Ethica, waarin hij een 

nieuwe religie bedacht op basis van de wetenschap en logica. Hij werd door dit boek als een van de 

geestelijke vaders van de Verlichting gezien.  

 

Schrijvers en dichters, p. 33 

Willem Bilderdijk (1756-1831) 

Willem Bilderdijk was een romantische dichter die heel veel gedichten heeft geschreven. Hij was ook 

nog eens doodongelukkig in de liefde. Bilderdijk raakte gewond aan zijn been toen hij 5 jaar oud was, 

door een trap van een buurjongen. Door een beenvliesontsteking moest hij 10 jaar in huis blijven. Hij 

had geen vriendjes om mee te spelen en omdat hij zo eenzaam werd, las hij in die 10 jaar heel veel 

boeken. Daardoor werd hij een van de bekendste schrijvers in zijn tijd. Op jonge leeftijd ontving hij 

belangrijke prijzen voor zijn gedichten. Hij was docent in de rechten en gaf les aan belangrijke politici 

en taallessen aan de broer van de Franse keizer, Lodewijk Napoleon. Hij bemoeide zich ook met de 

politiek en werd voor 10 jaar verbannen uit Nederland omdat hij het niet eens was met de Franse 

revolutie. Hij is vooral bekend geworden door zijn gedichten, hij schreef meer dan 

driehonderdduizend versregels. Hij was een romantische dichter, zeer ongelukkig en melancholisch.  

 

Pioniers, p.41 

Hendrik Berlage (1856-1934) 

Hendrik Berlage was een architect en legde de basis voor de moderne Nederlandse architectuur. Hij 

heeft veel invloed gehad op de gebouwen in Amsterdam, zijn geboorteplaats. Zijn eerste ontwerp 

was voor het beursgebouw, later de Beurs van Berlage genoemd. De Beurs van Berlage aan het 

Damrak wordt gezien als het begin van de moderne architectuur in Nederland. Het gebouw had een 

zakelijke stijl, wat in die tijd heel bijzonder was. Hij gebruikte goedkope bakstenen, die symbool 

stonden voor het socialisme. Hij vergeleek de bakstenen met het volk. Volgens hem is 1 baksteen een 

enkeling en kan deze niet veel doen in de wereld. Maar een boel bakstenen bij elkaar zijn een massa 

en dus een grote kracht. Nadat het gebouw klaar was, kreeg hij veel opdrachten binnen. Hij gaf  later 

in zijn carrière veel adviezen aan de gemeente voor de ontwerpen van gebouwen in Amsterdam. 
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Helden en iconen, p. 52 

Ard Schenk (1944) 

De eerste nationale sporthelden van Nederland zijn Ard Schenk en Kees Verkerk, zij maakten samen 

van Nederland een schaatsland. ‘Ard en Keessie, geef hem van katoen. Eén van jullie tweetjes wordt 

straks wereldkampioen’, zong Nederland vroeger als de twee schaatsers schaatsten. Ze konden de 

Russen, Noren en Zweden verslaan tijdens de wedstrijden. Om meer geld te verdienen, trokken ze 

door het land met schaatsliedjes. Na 1970 werd Ard Schenk wereldrecordhouder op alle afstanden, 

behalve van de 500 meter. In 1972 won Schenk tijdens de Olympische Spelen 3 gouden medailles. 

Toen de goudprijs hoog was, liet hij zijn medailles omsmelten en verkocht hij het goud. Ard Schenk is 

verlegen en introvert, maar kreeg door het succes toch de status van held en sekssymbool. Na zijn 

schaatscarrière werd hij verslaggever in de sport. Tegenwoordig werkt hij als fysiotherapeut.    

 

Politici, p. 64 

Samuel van Houten (1837-1930) 

Samuel van Houten was een sociaal-liberale politicus, het is hem nooit gelukt om premier te worden. 

Hiervoor was hij te eigenwijs en hij wilde geen water bij de wijn doen. Hij werd minister van 

Binnenlandse zaken en had erg veel invloed. Van Houten was de centrale figuur in het Nederlandse 

liberalisme en vond de generatie van Thorbecke te conservatief. Hij ergerde zich aan twee dingen: 

het kiesrecht was te beperkt en er waren te weinig sociale wetten. Van Houten heeft veel bereikt op 

deze twee terreinen. In 1874 kwam er een wet die tegen kinderarbeid was, het kinderwetje van Van 

Houten. In 1896 ontwierp hij een nieuwe Kieswet, zodat meer mensen konden stemmen.  

 

Kunstenaars en artiesten, p. 74 

Hans van Manen (1932) 

De beroemdste Nederlandse choreograaf is Hans van Manen, die neoklassieke dansstukken bedacht. 

Hij heeft voor veel internationale dansgezelschappen gewerkt, waaronder Het Kirov Ballet en het 

Engelse Royal Ballet. Op het gebied van de moderne dans is hij het meest succesvol in het 

buitenland. Zijn tijdgenoten maakten vooral sociale drama’s, maar Van Manen deed dat niet. Zijn 

grote inspiratiebron is de Amerikaans-Russische choreograaf George Balanchine. Van Manen staat 

bekend als ‘de Mondriaan van de dans’ omdat hij de neoklassieke dans een nieuwe richting in 

duwde. Hij had veel invloed op een nieuwe generatie choreografen en koningin Beatrix is een van zijn 

trouwste fans. Er was ook wel kritiek van recensenten, namelijk dat hij teveel zou herhalen in zijn 

dans. In 2000 ontving Van Manen de Erasmusprijs.    

 

Ondernemers, p.89 

Joop van den Ende (1942)  

Joop van den Ende werd in Amsterdam geboren en na zijn school werd hij decorbouwer. Daarna 

werd hij de eigenaar van een winkel in feestartikelen.  Zijn grootste droom was artiest worden, maar 

hij had geen talent. Daarom richtte hij een theaterbureau op. Hij werd bekend omdat hij Andre van 

Duin ontdekte (een bekende Nederlandse artiest). Met Van Duin maakt hij shows en films. Daarnaast 

was Van den Ende ook bezig met televisie. Hij bedacht veel series en stond aan de basis van de 

Nederlandse soap Goede tijden, slechte tijden. Van den Ende heeft door de televisie veel rijkdom 
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gekend. Zo richtte hij in 1989 de eerste Nederlandse commerciële zender op, maar deze verkocht hij 

in 1994 voor 5.5 miljard euro. Met dat geld kon hij precies de dingen doen die hij het leukst vond, 

zoals de productie van musicals. Hij richtte een professionele musicalindustrie op die erg succesvol 

werd en is. Tegenwoordig is zijn musicalbedrijf ook in het buitenland actief en heeft hij zo’n 

vijfduizend werknemers.  

 

Staatshoofden, p. 95 

Wilhelmina (1880-1962)  

Een eigenschap van koningin Wilhelmina was dat ze driftig was. Ze was verder dol op de 

internationale politiek en het leger. De tweede wereldoorlog vond zij de ‘mooiste’ periode in haar 

leven. Wilhelmina was het enige kind van Willem III en Emma en werd de eerste vrouw op de 

Nederlandse troon. Zij zou de rest van haar leven bewijzen aan de mensen dat zij geschikt was voor 

het koningschap. Sociale kwesties vond ze niet interessant. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen 

in 1940, vluchtte zij naar Engeland. Vanuit Londen sprak ze via de radio tegen de Nederlanders. De 

zender had de naam Radio Oranje. Wilhelmina hield zich aan de regels van het hof, maar voelde zich 

opgesloten. Na de oorlog ontsloeg ze een groot deel van de mensen en nam ze verzetshelden aan, 

voor hen had ze veel respect. Wilhelmina had veel ideeën over de politiek en was voor vernieuwing. 

Maar het kwam nooit tot acties. Ze trouwde met Hendrik van Mecklenburg en kreeg 1 kind, Juliana. 

In 1948 was ze geen koningin meer en ze stierf in 1962.    

 

Taak 5: Interview een held 

De docent geeft instructies. 

 

Taak 6: Evaluatie van de les 

Schrijf op post-its een antwoord op de vier vragen. Plak de post-its vervolgens op de vellen papier die 

in de klas hangen. 

-Wat heb je vandaag gedaan? 

-Wat heb je vandaag geleerd? 

-Wie heeft jou in de les verrast? 

-Welke Nederlandse held of idool spreekt jou aan? 

 

Huiswerk voor maandag: beantwoord de vragen als voorbereiding op de les ‘Politiek’ 

1. Heeft jouw land een koning(in), een president of iets anders? 

2. Wat is de officiële naam van dat politieke systeem? Als je dit niet weet, kijk dan op  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Forms_of_government.svg 

3. Hoe vaak zijn er verkiezingen voor het parlement en het staatshoofd? 

4. Hoeveel termijnen mag het staatshoofd zijn/haar functie uitvoeren? 

5. Woont het staatshoofd in een speciaal huis? 

6. Zijn er veel politieke partijen? Zo ja, moeten deze samenwerken? 

7. Gebeurt het weleens dat een regering voor het einde van een termijn ‘valt’ (zoals in NL)? 

8. Hoeveel zetels (stoelen/plaatsen) zijn er in de Tweede Kamer?  

9. Hoeveel ministersposten zijn er? Welke? 

10. Zitten er veel vrouwen in de politiek? 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Forms_of_government.svg
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Les 10 

 

Nederlandse politiek 

 

Zoveel partijen + zoveel meningen = polderen 
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Taak 1: Woordenschat Politiek  
 

 
de Tweede Kamer  verkiezingen   de zetel  

  

de gemeenteraad  de wethouder  het parlement 

  

het kabinet    de minister   de staatssecretaris

  

 de Eerste Kamer   de politieke partijen  

 

het verkiezingsprogramma   de regering/regeren  

 

 de stem/stemmen  de koning(in)  het stemrecht 

 

de premier = de minister-president  het staatshoofd 

 

 de democratie   de commissaris van de koning 

 

de volksvertegenwoordiging     de provinciale staten 

 

 de burgemeester   de Staten-Generaal 

 

 

 

trias politica  actief kiesrecht  passief kiesrecht    

  wetgevende / uitvoerende / rechterlijke macht  
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Taak 2: Videofragmenten en bijbehorende vragen 

 
A2 ‘Wie is de baas?’ 
http://www.youtube.com/watch?v=zKsD_2g6-5Q&feature=youtu.be (2:50) 
 
Vragen: 
1. Wie is de baas van Nederland? 
2. De minister-president is de baas.  Ja/Nee 
3. Wat is ‘een zooitje’? 
4. Een grote groep representeert 16 miljoen Nederlanders.  Ja/Nee 
5. Die groep bestaat uit….. 
6. Wat zijn de Eerste Kamer en Tweede Kamer samen? 
7. Minister-president + koning(in) + ____________________ = de regering 
8. De regering bedenkt de plannen voor Nederland.   Ja/Nee 
9. De Staten-Generaal controleert de plannen van de regering.   Ja/Nee 
10. Wie is de baas van Nederland? 
 
B1-B2 ‘Tweede Kamerverkiezingen – Een nieuwe regering’ 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060622_verkiezingen01 (2:25) 
 
Vragen:  
1. Hoe vaak zijn er verkiezingen? 
2. Hoeveel zetels heeft de Tweede Kamer? 
3. Nederland kent weinig/veel politieke partijen. 
4. Kan één politieke partij een meerderheid halen in de Tweede Kamer? 
 
5. Wat voor onderwerpen staan er in het programma? 
6. Wat betekent ‘in aantocht zijn’? 
7. Hoe snel is de uitslag bekend? 
8. Wat doet het kabinet voordat het gaat beginnen met regeren? 
 
B2-C1 ‘Kenmerken van een democratie – scheiding der machten’ (Trias politica) 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20101104_democratie01 (1:40) 
 
Vragen:  
1. Wie vormt de regering? 
2. Wat zijn de Staten-Generaal? 
3. Wanneer mag je stemmen? 
4. Wat is passief kiesrecht? 
5. Regels en wetten komen uit Nederland en uit ….. 
 
6. Wat betekent ‘der’ in modern Nederlands? 
7. Wat leidt tot machtsmisbruik volgens Montesquieu? 
8. Wie controleert de uitvoerende macht? 
9. Wie controleert de wetgevende macht? 
10. Als je kandidaat wilt worden (idioom): jezelf kandidaat …..

http://www.youtube.com/watch?v=zKsD_2g6-5Q&feature=youtu.be
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060622_verkiezingen01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20101104_democratie01


  Les 10 – Nederlandse politiek 

 

94 

 

Taak 3: Politiek in eigen land 
 
Bespreek de huiswerkvragen voor vandaag.  
 
 
Taak 4:  Politieke partijen in Nederland 
 
Welke Nederlandse partijen ken je? 
Welke partij is links, rechts, conservatief of progressief? 

 

 

 

 

 
 
Taak 5: Situatie in Nederland op dit moment 
 
Wat speelde er de afgelopen maanden in de Nederlandse politiek? 
Wat speelt er op dit moment in de Nederlandse politiek? 
Wat betekent ‘komkommertijd’? 
 
 
Taak 6: Stellingen en politieke partijen (B1) 
 
Welke partijen zijn het eens met de volgende stellingen?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
1. Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht. 

2. Er moeten minimumstraffen komen.  Rechters hebben dan minder vrijheid in het opleggen van 

straffen.  

3. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn.  

4. De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun 

studie. 

5. Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan.  

6. Migranten mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen.  

7. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen.  

8. De belasting op vlees moet flink omhoog.  

9. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar regen maakt.  

10. De regering moet veel minder geld uitgeven voor hulp aan arme landen.  

 

http://www.stemwijzer.nl/TweedeKamer2012  (Geraadpleegd op 30 jan. 2014) 

http://www.stemwijzer.nl/TweedeKamer2012
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Taak 6: Stellingen en politieke partijen (B2) 

Welke partij heeft wat gezegd? 

1. ‘De _____ is geen voorstander van de 24-uurs economie. Dat is zeker voor kleine ondernemers 
ongewenst. Zij dienen beschermd te worden en hebben recht op een vrije dag in de week.’ 

2. ‘De _____ wil de kinderbijslag inkomensafhankelijk maken om ouders en kinderen te 
ondersteunen op een manier die bij hun inkomen past. Ouders met een laag salaris zullen hierdoor 
meer kinderbijslag ontvangen dan ouders met een dikkere portemonnee.’ 

3. ‘Iedere gemeente die dat wil heeft de wettelijke ruimte van 12 koopzondagen per jaar. Om het 
belang van de kleine ondernemer, de werknemers en een collectieve rustdag te waarborgen wil de 
_____ niet dat iedere gemeente zomaar zelf kan bepalen dat de winkels op zondag vaker open 
mogen.’ 

4. ‘Nederland is een prachtig land. Daarom mogen er geen nieuwe wegen komen die ons land nog 
meer versnipperen. Extra asfalt leidt tot extra verkeer en méér files. _____ wil files en 
milieuvervuiling aanpakken via de kilometerheffing. De enorme bedragen die zijn gereserveerd voor 
wegen wil _____ investeren in een beter, sneller en comfortabeler openbaar vervoer.’ 

5. ‘De overheid bemoeit zich in beginsel niet met religie, maar accepteert niet dat onder de vlag van 
religie inbreuk wordt gemaakt op onze kernwaarden. De liberale waarden van onze samenleving zijn 
hard bevochten en zijn voor de _____ niet onderhandelbaar. Salafistische moskeeën die integratie 
actief tegenwerken, passen dan ook niet in de Nederlandse samenleving.’ 

6. ‘De maatschappelijke kosten van de productie van vlees mogen niet langer op de samenleving 
worden afgewenteld. De _____ wil dat voortaan de vervuiler betaalt: wie milieuvervuiling en 
dierenleed veroorzaakt, moet daar zelf voor betalen, in plaats van alle burgers daarvoor te laten 
opdraaien via de algemene belastingen. De inkomstenbelasting moet omlaag en de belasting op 
vervuilende producten omhoog.’ 

7. ‘Europa heeft ons veiligheid en veel welvaart gebracht. De interne markt levert een maandsalaris 
per jaar op en de euro doet daar nog een weeksalaris bij. Daar wil _____ op voortbouwen. Wij willen 
Europa slagvaardiger maken om problemen - zoals de financiële crisis - op te kunnen lossen. 
Bovendien moeten mensen zelf meer te zeggen krijgen over de koers van Europa. Daarvoor moeten 
we Europa democratischer maken.’ 

8. ‘De misdaad verhardt. Het aantal geweldsdelicten stijgt. Dat hangt ook samen met de import van 
mensen uit culturen waar plat geweld vaak geaccepteerd wordt. Er moet zwaarder gestraft worden. 
Daarom wil de _____ minimumstraffen. Dat bijvoorbeeld een verkrachter minstens tien jaar achter 
de tralies gaat, is toch wel het minste dat we kunnen verwachten.’ 
 
 
http://www.stemwijzer.nl/TweedeKamer2012  (Geraadpleegd op 30 jan. 2014) 
 
 
 
 

http://www.stemwijzer.nl/TweedeKamer2012
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Taak 7: Taalchecklist mening vragen/geven en een voorstel doen 
 
1. Bekijk onderstaande zinnen. Je kunt de zinnen formeler maken door ‘je’ te vervangen door ‘u’. 
 

 
Vragen naar een mening 
- Wat denk je ervan? 
- Waarom vind je dat? 
 
Een mening geven 
- Ik vind/denk dat… 
- Volgens mij… 
- Ik geloof dat… 
- Naar mijn mening… 
- Ik ben ervan overtuigd dat… 
 
Dezelfde mening hebben 
- Ik ben het met je eens. 
- Daar ben ik het mee eens. 
- Ik denk er hetzelfde over. 
 
Een andere mening hebben 
- Ik ben het niet met je eens. 
- Daar ben ik het niet mee eens. 
- Ik denk er anders over. 
- Volgens mij heb je ongelijk. 
 

 
Vragen om verduidelijking 
- Kun je dat (nog een keer) uitleggen? 
- Hoe bedoel je? 
 
Voorstellen doen 
- Ik stel voor dat… 
- Het lijkt me goed als… 
- Ik denk dat het beter is als … 
- We zouden ook… (+infinitief) 
 
Positief/negatief reageren op een voorstel 
- Dat lijkt me een prima/slecht voorstel. 
- Daar kan ik me wel/niet in vinden. 
- Daar heb ik geen/wel bezwaar tegen. 
- Dat lijkt me een goed/slecht compromis. 
 
Voorwaarden stellen 
- Dat is goed, maar alleen als… 
- Dan vind ik wél dat… 
- Daar ga ik niet mee akkoord tenzij… 
- Ik wil het alleen doen als… 
 

Naar: Ter Zake – Zakelijk Nederlands voor anderstaligen (2006). p.122 & 150 

 
2. De eerste helft van de groep heeft stellingen waar de andere helft op moet reageren met een 
korte zin uit bovenstaande lijst. Iedereen loopt rond en geeft een correcte reactie als hij/zij 
aangesproken wordt. Na enkele minuten wisselen: de tweede helft van de groep geeft stellingen 
waarop gereageerd moet worden. 
 
De eerste helft van de groep 
- Ik vind rood een mooie kleur. 
- Ik stel voor dat we vannacht buiten gaan dansen. 
- Ik leer graag woordenboeken uit mijn hoofd. 
- Ik ben de leukste cursist in deze groep. 
- Ga je mee naar Utrecht straks? 
- … 
 
De tweede helft van de groep 
- Ik vind zwart een deprimerende kleur. 
- Het lijkt me een leuk idee om te fietsen met m’n ogen dicht. 
- Als ik veel grammaticaregels ken, ga ik ook beter praten. 
- Ik ben de slimste cursist van deze zomercursus. 
- Na deze cursus eet ik nooit meer boterhammen met kaas. 
- …
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Taak 8: Mogelijke onderwerpen voor posters politieke partijen 
 

hondenpoep op straat 
parkeerproblemen 
fileprobleem 
coffeeshops 
treinvertragingen 
duur openbaar vervoer 
scooterlawaai 
straatvuil 
hogere belasting op vlees 
maximumsnelheid 
recycling 
… 
… 

belastingschijven 
pensioengerechtigde leeftijd 
euthanasie 
abortus 
adoptie door homostellen 
bio-industrie 
uitkeringen/subsidies  
weigerambtenaren 
immigratiepolitiek 
invloed koning op Nederlandse politiek 
invloed Europa op Nederlandse politiek 
… 
… 

 
 
 
 
 
Huiswerk voor les 11 
Kies je favoriete gedicht uit de selectie van tien (zie studentenboekje les 11). Het mag ook een eigen 
keuze zijn. Noteer in kernwoorden waarom je dit gedicht gekozen hebt, bedenk drie argumenten 
waarom. 
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Les 11 

 

Poëtisch taalgebruik 

 

Pluk een roos en zet hem op je hoed 
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Voorbeeld bij taak 4:  

Ken je Paolo, een jongen die hier economie komt studeren? 
Hij gaat vanavond met zijn vriendin frieten eten in een restaurant. Hij koopt bloemen voor 
haar. Ze houdt van rozen. Die koopt hij want hij houdt van haar. 
Hij wil haar vragen om te trouwen en hij wil graag een antwoord op zijn vraag. 

 
 

Ken je Paolo, een VERVELENDE jongen die hier SAAIE economie komt studeren? 
Hij gaat vanavond met zijn LELIJKE vriendin VIEZE frieten eten in een ONGEZELLIG 
restaurant. Hij koopt STINKENDE bloemen voor haar. Ze houdt NIET van rozen. Die koopt hij 
want hij houdt NIET van haar. 
Hij wil haar NOOIT vragen om te trouwen en hij wil ABSOLUUT GEEN antwoord op zijn vraag. 

 

Gedicht en vragen bij taak 5:  

'Misverstand'  - Menno Wigman 

Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed  

waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand  

of drie geloof ik meer en meer dat poëzie  

geen vorm van naastenliefde is. Eerder een ziekte  

die je met een handvol hopeloze idioten deelt,  

een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt  

en 's nachts - een heelkunst is het niet.  

De kamer blijft een kamer, het bed een bed.  

Mijn leven is door poëzie verpest en ook  

al wist ik vroeger beter, ik verbeeld me niets  

wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig  

lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.  

1. Geef een synoniem voor de volgende woorden in het gedicht. Hoe verandert het register 
door ander woord te kiezen? Wordt het neutraler, formeler, minder poëtisch? 

 Droef  

 Ophoesten  

 Hopeloos  

 Uitgekookt  

 Verpest  

 Kwellen  

 Helen 
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2. Je leest ‘geheim ophoesten’ en ‘uitgekookte klacht’. Dit zijn minder voor de hand liggende 
collocaties.  

 Wat is de betekenisnuance die deze woordkeuze veroorzaakt?  

 Wat kan nog ‘opgehoest worden’ of ‘uitgekookt zijn’? Geef zelf enkele andere 
collocaties. 

 
3. Wat is de betekenis en het gebruik van 'ook al' en 'eerder'?  Maak zelf 3 voorbeeldzinnen 
met deze woorden.  

4. Het gebruik van enjambementen zorgt ervoor dat de zinnen niet gelijk opgaan met de 
regels. Waarom zou de dichter hiervoor hebben gekozen?  

5. Zet de hele tekst in het verleden. 
 
6. Waarmee vergelijkt de dichter 'poëzie' in dit gedicht? Wat vind je van die vergelijking?  

B1- groepen  

Zoek in het woordenboek de betekenis (of een synoniem) van de volgende woorden:  

- droef/droevig: 
 
- ophoesten: 
 
- naastenliefde: 
 
- hopeloos: 
 
- uitgekookt: 
 
- (zich) vervelen: 
 
- helen: 
 
- heelkunst: 
 
- verpesten: 
 
- (zich) verbeelden: 
 
- drukwerk: 
 
- kwellen: 
 
- vellen: 
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Lijst met vaste vergelijkingen bij taak 6:  

zo koppig als  

zo trots als  

zo hard als  

zo sterk als  

vechten als  

zo glad als  

honger hebben als  

zo klein als  

zo groen als  

zo wit als  

zo langzaam als  

het staat als  

zo sluw als  

zo dood als  

zo gezond als  

zo moe als  

zo doof als  

zo blind als  

zo vrij als  

slapen als  

werken als  

ziek als  

stelen als  

bloeden als  

nijdig als  

zo fris als  

mager als  

zo rood als  

zo lelijk als  

zo blij als  

zo dom als  

 

een pauw - een paard - een gans - de raven - een mol - een huis - een vos - een vis - staal - 
een ezel - een pier - een kind - een hond - gras - een beer - een kreeft - een hoentje - een 
vogel - een leeuw - een aal - een hond - een os - een muis - een lat - een spin - sneeuw - de 
nacht - een slak - een paard - een rund - een kwartel 

Gedicht bij taak 6:  

'Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan' - Annie M.G. Schmidt 

Dag mevrouw Vervoort, 
Hebt u 't al gehoord 
Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan 
Heeft de kraan open laten staan 
Uren, uren stond 'ie open 
Heel de keuken is onder gelopen 
Denkt u toch eens even 
't Zeil was net gewreven  

Dag mevrouw Van Dore 
Moet u toch 'ns hore 
Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan 
Heeft de kraan open laten staan 
Zeven dagen stond 'ie open 
Heel het huis is onder gelopen 
Denkt u toch eens even 
Alle meubels dreven  
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Dag mevrouw Van Wal 
Weet u 't nieuwtje al 
Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan 
Heeft de kraan open laten staan 
Zeven weken stond 'ie open 
Heel de straat is onder gelopen 
Denkt u toch eens even 
Alle auto's dreven  
 
Dag mevrouw Van Kamp 
Weet u 't van de ramp 
Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan 
Heeft de kraan open laten staan 
Zeven maanden stond 'ie open 
Heel de stad is onder gelopen 
Denkt u toch eens even 

Niemand meer in leven (Allemaal 
verzopen)  
 
Kijk, wie komt daar aan? 
Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan 
Hendrik, hoe is 't gegaan? 
Had je de kraan open laten staan? 
"O", zei Hendrik, " 't Was maar even 
't Hele verhaal is overdreven 
De keukenmat een tikkie nat, 
Onverwijld opgedweild 
Zo gebeurt, zo gedaan" 
Zei Hendrik Haan  
 
Alle dames gingen vlug 
Teleurgesteld naar huis terug. 

 

 

Selectie Nederlandse gedichten   

Gedichten bij taak 3:  

'November' - J.C. Bloem 

Het hart, dat droef, maar steeds 
gewender, 

Een ongekleurd namiddaglicht. 

En wat geleefd wordt en verbeid. 

En in de kamer, waar gelaten 

Verloren zijn de prille wegen 

Schijnt uit de troosteloze straten 
 
Meer tussen dove erinneringen 

Het regent en het is november: 

Altijd dit lege hart, altijd. 

Om te ontkomen aan de tijd: 

Weer keert het najaar en belaagt 

Altijd november, altijd regen, 
 
De jaren gaan zoals zij gingen, 

Er is allengs geen onderscheid  

 

 

 

Zijn heimelijke pijnen draagt. 

Het daaglijks leven wordt verricht, 

 

'De tuinman en de dood' - P.N. van Eyck 

Een Perzisch edelman: 

'Waarom,' zoo vraag ik, want hij wacht en 
zwijgt, 

Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik! 

Toen keek ik achter mij. Daar stond de 
Dood. 

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na 
loot, 

Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan. 

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van 
schrik, 

Meester, Uw paard, en laat mij spoorslags 
gaan, 
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Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging 
was 't, 
 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn 
hand. 

Ik schrok, en haastte mij langs d'andre 
kant,  
 
Van middag - lang reeds was hij 
heengespoed - 

Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!' - 

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was 
verrast, 
 
Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't 
werk zag staan, 

'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht 
gedreigd?' 

 

 

'Meester van Zoeten' - Annie M.G. 
Schmidt  

Meester van Zoeten, waste zijn voeten 

in dat aquarium dan, waarom? 

Onder het wassen 

je moest eens weten, hoe enig dat is! 

zingt hij van hum-tiedelum-tiedelum. 

Onder het poedelen 

om zich te schrobben? 

Had hij geen tobbe 

zaterdags in het aquarium 

Had hij geen badkamer, had hij geen 
kom? 

soms niet een tikkeltje uit hun hum? 

Iedere zaterdag,  

als Meester van Zoeten 

en onder het plassen 

Zeker, dat had ie. 

't liedje van hum-tiedelum-tiedelum! 

Wel, waarom zat ie  

zaterdags in zijn aquarium. 

't Zal toch wel moeten, 

Mocht je 'm ontmoeten, 

geen ogenblik missen! 

Meester van Zoeten is dol op zijn vis. 

is het zoet-waterdag, 

doe 'm de groeten, 

maar raken die vissen 

altijd daar zit in 't aquarium! 

'k Kan me vergissen,  

Hij kan zijn vissen 

 

'Dood zijn duurt zo lang' - Willem 
Wilmink:  

Als je dood bent, droom je dan? 

het duurt bij mij nog honderd jaar 

maar dood zijn duurt zo lang. 

Maar ach, wat maak ik me toch naar, 

En waar droom je dan wel van? 

Ik laat vannacht een lampje aan. 

langzaam op een trommel slaat? 

Soms maakt me dat een beetje bang. 

Droom je dat je in je straat 

Het doet geen pijn om dood te zijn, 



  Les 11: Poëtisch taalgebruik 

104 

 

voor ik een keertje dood zal gaan. 

Dat iemand je geroepen heeft? 

Het is niet fijn om dood te zijn. 
 
Droom je dat je leeft? 

 

 

 

 

zat hij te joedelen 

 
'Ik ween om bloemen...' - Willem Kloos 
 
Ik zat weer roerloos, na dien korten waan, 
 
Door 't sluimerend geblaerte een zwakke 
klacht.  
 
En voor den uchtend van haar bloei 
vergaan, 
 
Op eens ontwaakt, omdat de hemel 
gloeit, 
 
Ik heb het nauw gezien, geen woord 
gesproken: 
 
Ik ween om liefde, die niet is ontloken, 
 
En om mijn harte dat niet werd verstaan: 
 
Gij kwaamt, en 'k wist - gij zijt weer heen-
gegaan... 
 
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en 
fluit, 
 
Ik ween om bloemen, in den knop 
gebroken 
 
Zoo als een vogel in den stillen nacht 
 
Is het weer donker, en slechts droevig 
vloeit 
 
Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gansch 
ontsluit, 
 
In de eeuwge schaduw van mijn smart 
gedoken: 

 
'Christus aan het kruis' - Albert Verwey 
 
God van Mysterie, Gods bemindste Zoon!  
 
O bleek bebloed gelaat, dat in den nacht 
 
Gloeit als een grote, bleke vlam, - wat 
macht 
 
O Man van Smarte met de doornenkroon, 
 
Schoonheid van Smarten op deez' 
donkere aard! 
 
Hij me aan met grote liefde en eindloos 
leed. 
 
Wonder van Liefde, dat geen sterfling 
weet! 
 
O Vlam van Passie in dit koud heelal! 
 
Wat zijn uw lippen stil, hoe zonder klacht 
 
Van eindloos lijden maakt uw beeld zo 
schoon? 
 
Staart ge af van 't kruis, - hoe lacht gij 
soms zo zacht, - 
 
Glanzende Liefde in enen damp van hoon, 
 
Der dropplen bloeds en tot den morgen 
staart 
 
Ai mij! ik hoor aldoor den droeven val 
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‘Jonge sla’ – Rutger Kopland 
 
Alles kan ik verdragen, 
het verdorren van bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen, kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in. 
 
Maar jonge sla in september, 
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee. 
 
 
‘Zodra een tafel’ – Hans Faverey 
 
Zodra een tafel zich niet langer 
innig liefheeft, bezwijkt hij 
onder de last van een krant, 
 
een brief, of van zelfs éen 
 
enkele roos. De regen, al vallend 
in de vijver - die zijn vriendin is 
omdat zij hem zo aardig vindt - mengt 
 
zich nu, uit overgave, in haar zelfspraak 
met de zijne. Niet ver hiervandaan echter, 
 
wordt zijde hoorbaar rusteloos nu, begint 
het te waaien tussen de rozen, slaan 
zwepen 
al in blinde drift om zich heen, treft 
de stralende zeilsteen zijn ongelukkige 
feilloos midden tussen de ogen. 
 
 
 
‘Duif’- M. Vasalis 
 
Het had geonweerd en de straat was nat, 
het asfalt lag als water aan de oever 
van het trottoir, waar plechtig trad 
een duif en koerde als een kind, maar 
droever. 
 
De hemel boven 't park werd licht, 
de bomen stonden groen, afzonderlijk 
en ieder leek een bos, zo bol zo wonderlijk 
en in zichzelf gekeerd, prevelend 
opgericht. 
 

Ik liep te kijken in de korte stille straat 
en zag de duif, de kleur van onweer op 
zijn vleugels 
en poten roze als de dageraad. 
 
 
‘LUIPAARD’  Tonnes Oosterhoff 
 
De luipaard aan de hersenstam  
luistert naar de radiowind,  
wetend, niet wetend. 
Hij heft de poot, 
trekt de tong langs zijn vlekken, geeuwt.  
Ver weg is een aanrijding. 
Een windvlaag trekt door de bomen.  
De luipaard geeuwt, rekt zich. 
De apen lachen angstig.  
Het ondier vertakt zich. 
 
 
 
Mijn moeder is mijn naam vergeten - 
Neeltje Maria Min 
 
Mijn moeder is mijn naam vergeten 
Mijn moeder is mijn naam vergeten, 
mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
 
 
voor z.h. gregorius VII - Lucebert 
 
savonds gaat heer horror uit 
  
(hij pienkt aan de ladies, hij pienkt aan de 
poem) 
  
waarom geeft het witte kappersruit 
  
heer horror niet de spiegels van een duit 
  
aan de ene zij de zee de 1 de dier 
  
aan de andre zij 1 kromme officier 
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  heer horror weet niet wat hem overkamt 
  
de bleke tanden van de ouwer maan, hij is 
gekaart 
  
en daar tikt hij van de blanke schoppen 
  
twee vergulde negerkroppen 
  
en zijn keel is schroever van de aas 
  
hij bezingt de boorbaan van de muis 
  
   
op een hoek bedekt hij met de 
kinderdoeken 
  
al de afgelapte bedelstoepen 
  
iemand komt hem roepen: eet u kaas? 
  
ja ik draag de korsten van een dwaas 
  
ja ik draag te korten van een maar 
  
koopbaar ben ik door mijn strooien haar 
  
   
dan vliegt (foei) 1 negerschedel door het 
raam 
  
de tondeuze doezelt aan zijn naam 
  
horror rorror razer raar 
  
ik ben zwaar belegen waar 
  
in mijn zak de moederkoeken 
  
dragen strakgetrokken broeken 
  
1 en al is officier 
  
en mijn huid staat op een kier 
  
maar uit alles speelt een kruis 
  
horror rosser racer ruis 
  
horror jij komt niet meer thuis 
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Les 12 

 

Geld 

 

Geld stinkt niet 
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Taak 1: huiswerk & herhaling vorige les 

 

 

Taak 2: thema 'geld' 

 

- Benoem en/of beschrijf wat je ziet op de plaatjes. 

- Wat betekent geld? In het algemeen, voor jou persoonlijk, voor Nederlanders en voor de inwoners van 

jouw land?  

- Welke clichés en stereotypen hangen samen met geld en Nederlanders? Welke met geld en jouw land?  

- Vertel over de geldsituatie in jouw land:  

-Wat is de valuta? Wat is het waard? Heeft je land schulden? 

-Wat is de situatie met pinnen, contant betalen, credit cards, cheques etcetera? 

-Hoe ver is digitaal bankieren ontwikkeld? 

-Zijn er verschillen tussen hoe de oude en nieuwe generatie omgaat met geld? 

 

 

Taak 3: conditionalis/irrealis 

 

voorbeeldzinnen: 

Als ik 1000 Euro zou winnen, dan zou ik naar Amerika vliegen. 

Als ik 1000 Euro zou winnen, zou ik naar Amerika vliegen. 

Als ik 1000 Euro won, zou ik naar Amerika vliegen. 

Als ik 1000 Euro won, vloog ik naar Amerika. 

Won ik 1000 Euro, dan vloog ik naar Amerika. 

Mocht ik 1000 Euro winnen, dan vloog ik naar Amerika. 

Stel dat ik 1000 Euro zou winnen, dan zou ik naar Amerika vliegen. 

Stel dat ik dat geld won, dan vloog ik naar Amerika. 

 

oefening: 

1. Als ik rijk was dan 

2. Als het niet had geregend dan 

3. Als ik jou was dan 

4. Als ik op de zuidpool zou wonen,  

5. Als ik president van mijn land was,  

6. Als ik mocht kiezen,  

7. Als ik toen geld gehad had,  

8. Als ... niet gebeurd was,  
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9. Als ik goed kon zingen,  

10. Mocht ik de loterij winnen,  

11. Stel dat ik in Nederland zou wonen,  
 
 

Taak 4: reportage geld & goud 

 

Eerste luisterronde: 

 

1. Wie zijn de sprekers?     

 

2. Waar zijn de sprekers?    

 

3. Wat is het thema van het filmpje?   

 

 

Tweede luisterronde 

Hoe worden deze woorden gebruikt in het fragment en wat betekenen ze?  

- de bank      

- sparen       

- de rekening 

- het bankbiljet  

- vals geld      

- het watermerk      

- vies geld 

- geld versnipperen 

- geld drukken 

- de geldwaarde 

- prijzen stijgen   

- ruilen 

- de gouden munt / de zilveren munt 

- de goudkluis 

- de schatkist 

- de minister van Financiën
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Derde luisterronde : 

Luister nog een keer naar het fragment en beantwoord de vragen. 

 

1. Wat is de Nederlandsche Bank?     

 

2. Wie hebben er een rekening bij de Nederlandsche Bank?  

 

3. Hoe kun je echt geld van vals geld onderscheiden?  

 

4. Wat gebeurt er met vals geld?      

 

5. Wat gebeurt er met vies geld?      

 

6. Hoe betaalden mensen vroeger?     

 

7. Wanneer wordt er geld gedrukt?     

 

8. Hoeveel kost het om een bankbiljet te drukken?   

 

9. Wat ligt er in de goudkluis van de Nederlandsche Bank?  

 

10. Waarom heeft de Nederlandsche Bank een goudkluis?     

 

 

Maak met de woorden uit de tweede luisterronde en met je antwoorden van de derde luisterronde een 

samenvatting van de reportage in 5 zinnen.   
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Taak 5: onderhandelen 

 

Lees de teksten en kies de drie beste tips. Bedenk samen ook een nieuwe tip. 

 

tekst 1 voor B1/B2: Onderhandelen http://www.managementsite.nl/kennisbank/onderhandelen - Sec1 

 

Definitie van onderhandelen 

Onderhandelen is de communicatie over de verdeling van schaarse middelen tussen partijen met 

verschillende belangen; partijen die van elkaar afhankelijk zijn om tot een oplossing te komen. 

 

10 onderhandeltips 

http://www.managementsite.nl/2146/persoonlijke-effectiviteit/10-onderhandeltips.html 

 

In onderhandelingen telt natuurlijk het resultaat. Maar de weg ernaartoe is minstens zo belangrijk. 

Bereid u beter voor, luister goed en verdiep u in de belangen en motieven van de ander. Door te 

ontdekken wat de andere partij belangrijk vindt, behaalt u een beter resultaat. Zo geeft onderhandelen u 

meer voldoening! Wij geven u alvast 10 Toptips! 

 

1. Straal rust uit. Echte kracht komt van binnen. 

2. Laat mensen lachen. Humor is de kortste afstand tussen mensen.  

3. Praat alleen met beslissers. Anders kunt u alsnog concessies doen.  

4. Ken uw eigen ‘unieke samenwerkingsargumenten'. Waarom is het voor hen nodig en nuttig om juist 

met u zaken te doen?  

5. Empathie, begrijp uw gesprekspartner. Verwoord wat hij of zij denkt. 

6. LSD. Luister, stel vragen, vat samen en vraag door.  

7. Neem pauzes. Denk dan na en kom met een suggestie.  

8. ‘Als dan’ is de perfecte techniek. Stel dat ik … komen we dan tot zaken?  

9. Voor wat hoort wat. Concessies moet je partner kunnen begrijpen. 

10. Sluit af! Gebruik een van de vele afsluittechnieken om de deal te sluiten. 

 

tekst 2 voor B1/B2: Vier manieren om van een ‘nee’ een ‘ja’ te maken 

http://www.managementsite.nl/1645/persoonlijke-effectiviteit/vier-manieren-om-nee-ja-maken.html 

  

Tijdens elke onderhandeling komt er een moment waarop de andere partij uw ideeën afwijst, hoe goed 

u uw huiswerk ook gedaan heeft, of hoe redelijk uw voorstel ook lijkt. Het gebeurt zeker als de 

bespreking gaat over meer geld. U kunt iemand niet dwingen het met u eens te zijn. Maar wat kunt u wel 

doen om van een ‘Nee’ een ‘Ja’ te maken. 

  

1. Accepteer ‘Nee’ niet als antwoord  .  

Ga er vanuit dat “nee” eigenlijk “nog niet” betekent, vooral in het begin van de onderhandelingen. Dit is 

een concept dat ieder kind, en elke goede verkoper, hanteert.  

http://www.managementsite.nl/kennisbank/onderhandelen#Sec1
http://www.managementsite.nl/2146/persoonlijke-effectiviteit/10-onderhandeltips.html
http://www.managementsite.nl/kennisbank/onderhandelen
http://www.managementsite.nl/1645/persoonlijke-effectiviteit/vier-manieren-om-nee-ja-maken.html
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2. Begrijp de andere kant  .  

Mensen zeggen ‘nee’ als niet aan hun belangen wordt gedacht. Uw baas moet bijvoorbeeld goede sier 

kunnen maken met zijn beslissingen bij zijn bazen of bij de aandeelhouders. Vraag wat de doelen van uw 

gesprekspartner zijn en speel altijd in op ego en prestige. Succes gegarandeerd. Als u de 

onderhandelingen benadert vanuit het perspectief van uw onderhandelingspartner, bereikt u misschien 

wel meer dan u had gehoopt. 

3. Los het probleem samen op  .  

Zodra u de belangen van uw gesprekspartner kent, werk dan samen om ze aan de orde te brengen. 

Formuleer een gezamenlijk probleem en een gezamenlijke oplossing. 

4. Overweeg de alternatieven   

Als ‘nee’ ‘nee’ blijft ga dan op zoek naar alternatieven. Ga op zoek naar anderen, liefst hoger in de 

organisatie, die het met u eens zijn en creëer op die manier draagvlak en ‘stootkracht’. U kunt ook 

besluiten een beter moment af te wachten. Houd in elk geval alle opties open, geef aan respect te 

hebben voor het standpunt van uw gesprekspartner en stel voor om er op een later moment op terug te 

komen. 

 

tekst 3, alleen voor B2: 'En wat wordt de prijs als ik én een appel én een banaan koop?' 
http://vrekkenpagina.nl/content/2011/10/Tip-van-de-week-Onderhandeltips [ingekort & bewerkt] 
 
Staat u mij toe dat ik u een aantal adviezen geef met betrekking tot het voeren van succesvolle 
onderhandelingen. Om te onderhandelen moeten we een psychologische drempel nemen, horen we wel 
eens zeggen. Het liefst willen we dat mensen ons aardig vinden en bij onderhandelingen stappen we uit 
de rol van het ‘pleasen’ van de ander. We komen voor onze eigen belangen en persoonlijke doelen op en 
dat lijkt egoïstisch. Maar u mag gerust onderhandelen, hoor. Dat is helemaal geen probleem. De 
winkelier of autohandelaar verwacht het zelfs van u. Hij rekent erop dat u gaat onderhandelen! En als u 
dat niet doet dan zou de andere partij kunnen denken: ‘wat een slappeling!’. Tja, en u wilt helemaal geen 
slappeling zijn, u wilt sterk zijn. U wilt winnen! Onderhandel dus over alles! Het kan, het mag, het moet.  
 
Hier komen de adviezen: 
1. Blijf vriendelijk en houd die glimlach op uw mond. 
2. Zorg ervoor dat u eerder ‘overdressed’ bent dan ‘underdressed’. U hoeft niet in een driedelig pak bij 
de fietsenhandelaar te verschijnen maar bij de aanschaf van een nieuw zeilschip is dat wel nodig. Zorg 
dus ervoor dat u altijd netjes gekleed bent.  
3. Spreek met uzelf en uw begeleider(s) een absolute bovengrens af. Meer dan dat wilt u niet betalen en 
dat gaat u dan ook echt niet doen. Wees ferm. 
4. Zorg voor een rustige uitstraling die past bij die fermheid. Wees in balans met uzelf en uw doel. 
5. Maak in het begin een grapje en wees ontspannen. Zorg dat men u aardig vindt.  
6. Probeer met de beslisser te praten. Niet met een net gestarte verkoper die ambitieus is en zich dus wil 
bewijzen. De eigenaar komt u vaak sneller tegemoet. 
7. Houd oogcontact, maar pas op dat u niet intimiderend gaat staren.  
8. Stel vragen en toon u geïnteresseerd in de ander. Informeer naar het gevoelsleven van de ander: ‘Hoe 
is dat voor u?’ 
9. Toon begrip voor de positie van de andere partij. Die doet ook zijn best en wil ook graag ‘gezien’ 
worden. Erken dat recht. Zeg ook tegen de verkopende partij dat u begrip heeft voor zijn haar 
argumenten of situatie. Toon dus uw empathie. 

http://vrekkenpagina.nl/content/2011/10/Tip-van-de-week-Onderhandeltips


  Les 12: Geld 

113 
 

10. Probeer niet té slim te doen. De meeste mensen zien dat meteen en zullen daardoor erg oppassen. 
Speel ook geen woordspelletjes en geef iemand nooit het gevoel dat u ‘slim bezig’ bent. Als u geen 
argumenten heeft, waarom zal de ander u dan korting geven. Wees eerlijk en oprecht. Dat dwingt 
respect af. 
11. Zoek pas op het eind het compromis. Stel dan een vraag als: ‘Stel dat ik u er € 100,- voor geef, 
hebben we dan een afspraak?’ 
12. Blijf altijd beleefd, ook als de onderhandeling niet loopt zoals u wilt. 
13. Sluit de onderhandeling duidelijk af. Vat de gemaakte afspraken samen en vraag om een akkoord. 
‘Dus, als we zo en zo afspreken en u dan en dan levert, dan betaal ik u dit bedrag en zijn we helemaal 
rond. Toch?!? Mooi, dan hebben we het zo afgesproken.’ 
14. Als u goed heeft onderhandeld, geef de ander een collegiale en sportieve hand. Dat geldt ook 
wanneer u niet uw doel heeft bereikt en misschien wel de onderhandeling afbreekt. Toon geen 
triomfalisme maar ook geen fatalisme.  
15. Onderhandelen kan ook op een subtiele manier. Vraag bijvoorbeeld (afhankelijk van het seizoen, kijk 
dus altijd even uit het raam) hoeveel lente-  zomer- herfst- of winterkorting op het artikel zit. Of zeg: ‘Ik 
kan niet goed onderhandelen. Maar als ik thuis kom en zeg dat ik uw artikel voor de vraagprijs heb 
gekocht, dan word ik uitgelachen.’  
16. Probeer uw enthousiasme te onderdrukken. Zodra de verkopende partij merkt dat u het product of 
de dienst heel graag wilt hebben (bijvoorbeeld in het geval van dat ene huis), dan verkleint u uw kansen 
op een lagere prijs.  
17. Als u echt niet kunt of wilt onderhandelen, laat het dan door een ander doen.  

 

Voor A2: 
Lees de paragraaf hieronder uit de bovenstaande tekst over onderhandelen en beantwoord de vragen. 
 

 
- Hoe noemen we de onderstreepte werkwoorden?  
 
 
- Onderstreep alle werkwoorden van dit type in de tekst. 
 
 
- Waar staan deze werkwoorden in de zin? 
 
 
- Wat is de functie en de betekenis van deze werkwoorden? 
 
 
- Als je deze werkwoorden niet wilt gebruiken, hoe kun je dan op een andere manier de betekenis van 
de zin weergeven? 

Maar u mag gerust onderhandelen, hoor. Dat is helemaal geen probleem. De winkelier of 

autohandelaar verwacht het zelfs van u. Hij rekent erop dat u gaat onderhandelen! En als u dat niet 

doet dan zou de andere partij kunnen denken: ‘wat een slappeling!’. Tja, en u wilt helemaal geen 

slappeling zijn, u wilt sterk zijn. U wilt winnen! Onderhandel dus over alles! Het kan, het mag, het 

moet. 
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Lees de volgende tips over hoe je moet onderhandelen en beantwoord de vragen 
 

 
De tips worden grammaticaal gezien in een bepaalde vorm geformuleerd.  
- Hoe noemen we die vorm?  
 
 
- Waarom wordt deze vorm zo vaak gebruikt in deze tekst?  
 
 
- Formuleer vijf tips in de imperatief om zoveel mogelijk profijt te halen uit de cursus in Zeist. Schrijf ze 
op.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Formuleer deze vijf tips nu met modale werkwoorden. Schrijf ze op.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Blijf vriendelijk en houd die glimlach op uw mond. 
- Spreek met uzelf en uw begeleider(s) een absolute bovengrens af. Meer dan dat wilt u niet betalen 
en dat gaat u dan ook echt niet doen.  
- Probeer met de beslisser te praten. Niet met een net gestarte verkoper die ambitieus is en zich dus 
wil bewijzen. De eigenaar komt u vaak sneller tegemoet. 
- Houd oogcontact, maar pas op dat u niet intimiderend gaat staren.  
- Stel vragen en toon u geïnteresseerd in de ander. Informeer naar het gevoelsleven van de ander: 
‘Hoe is dat voor u?’  
- Probeer uw enthousiasme te onderdrukken. Zodra de verkopende partij merkt dat u het product of 
de dienst heel graag wilt hebben (bijvoorbeeld in het geval van dat ene huis), dan verkleint u uw 
kansen op een lagere prijs. 
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Taak 6: loterij 

 

Situatie: De familie Jansen heeft een prijs van € 150.000,- gewonnen bij de Staatsloterij. Om dit te vieren, 

boeken ze een mooie reis naar een ver land. Op de eerste avond, tijdens een diner in een luxe 

restaurant, begint een hevige discussie over de vraag: Wat gaan wij doen met de rest van het bedrag?! 

 

Werk in groepjes van vier. Ieder kiest één van de volgende rollen:  

 VADER (Filip, 50) – autoverkoper, wil aandelen kopen om snel nog rijker te worden. 

 MOEDER (Saskia, 49) – zelfstandig vertaalster, wil een mooier en comfortabeler huis met een 

 eigen werkkamer. Ze denkt aan de toekomst, is voorzichtig. 

 ZOON (Simon, 22) – student rechten, heeft ambities in de politiek. Hij wil een vervolgstudie doen 

 op de Harvard-universiteit in de Verenigde Staten.  

 DOCHTER (Kimberly, 16) – protesterende tiener met problemen. Ze houdt van uitgaan, shoppen, 

 reizen en jongens. 

 extra: OMA (Ada, 76) – gaat mentaal en fysiek achteruit, wordt hulpbehoevend, maar wil 

 zelfstandig blijven wonen.) 

 

Bedenk eerst zelf wat jouw personage met het geld zou willen doen en hoe hij/zij zijn/haar zin kan 

krijgen. Wat zijn goede argumenten om de anderen over te halen? Daarna beginnen jullie de 

familiediscussie. Probeer samen ‘als familie’ oplossingen te vinden voor jullie wensen en het budget. 

 

 

Taak 7: marktplaats 

 

Kies een interessant voorwerp op www.marktplaats.nl. De een speelt de rol van verkoper, de ander van 

koper. Onderhandel: je wilt het voorwerp zo gunstig mogelijk kopen/verkopen. Wissel daarna van rol. 

 

 

Taak 8: evaluatie 

 

 

Extra: 

 

Wat betekenen de volgende spreekwoorden & gezegden? 

 

 geld stinkt (niet) 

 elk dubbeltje/elke cent omdraaien  

 geen rode cent hebben 

 een gat in de hand hebben  

 voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten  
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 het geld groeit me niet op de rug 

 geld maakt (niet) gelukkig 

 geld speelt geen rol 

 waar voor zijn geld krijgen 

 geld verdienen als water 

 op zijn geld zitten 

 het geld brandt in zijn zak 

 dat is weggegooid geld 

 eieren voor je geld kiezen 

 geld moet rollen 

 zuur verdiend geld 

 bulken van het geld 

 grof geld voor iets betalen 

 geld in het laatje brengen 

 geld zoekt geld 

 iemand geld uit zijn zak kloppen 

 geld over de balk gooien 

 zwemmen in het geld 

 Dat is zuur verdiend geld. 

 Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje. 

 Wanneer het om geld gaat hebben we allemaal hetzelfde geloof. 

 "Wie met een oude vrouw trouwt, trouwt om haar geld" Jacob ('Vadertje') Cats, 1632 

 Aan de kant waar de beurs hangt, is de gierigaard doof.  

 Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. 

 Dat is goed geld naar kwaad geld gooien. 
 

uit: http://www.vrekkenkrant.nl/ en http://www.spreekwoord.nl/lijst.php?spreekwoord=geld 

http://www.vrekkenkrant.nl/
http://www.spreekwoord.nl/lijst.php?spreekwoord=geld
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Beeldvorming over Nederland 

 

Nederlanders zijn kaaskoppen 
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Taak 1 

Collage van stereotypen uit Nederland bekijken en bespreken (beamer). 
Wat waren de stereotypes over Nederland en wat zijn ze nu? Zijn ze veranderd? 

 

Taak 2: Encyclopedie der Nederlanden: leestekst 

Encyclopedie der Nederlanden 
De lekkerste drop komt uit Finland, de kaasschaaf is een Noorse uitvinding, de kroket is niet typisch 
Nederlands en de meeste Goudse kaas komt uit Polen. Wie aan dit soort zaken zijn Nederlanderschap 
dacht te ontlenen, komt met de 'Encyclopedie der Nederlanden' bedrogen uit. Dit leuke én leerzame 
boek ontkracht tal van dit soort mythes over de Nederlandse identiteit. 

Het begon allemaal met de uitspraak van prinses Máxima in 2007, dat ze 'dé Nederlandse identiteit' nog 
niet heeft gevonden. Hierdoor geprikkeld gingen Volkskrantmedewerkers Wilma de Rek en Bert 
Wagendorp op zoek naar 'typisch Nederlandse fenomenen', die dat vaak niet bleken te zijn.  

Hun gretig gelezen rubriek vormt de basis van dit meer dan 300 bladzijden tellende naslagwerk. 
Aangevuld met vijftig nieuwe onderwerpen zijn dat 166 lemma’s. De auteurs zijn niet te beroerd om toe 
te geven dat het verhaal van 'de Nederlander' hiermee niet af is. 

Herkenbaar 
Een goed begin is het in elk geval wel. Veel Nederlandse bedrijven, producten en verschijnselen zijn zeer 
herkenbaar als 'typisch Nederlands': Van Fokker en Verkade, dijken en doorzonwoning, tolerantie en 
thuisbevalling, staatsruif en stamppot, tot verzuiling en verzorgingsstaat.  

Anders wordt het bij oer-Hollands geachte symbolen als klompen, molens en tulpen: De klomp is niet 
uniek voor Nederland al liepen veel inwoners er vroeger op; er zijn hier niet méér of betere molens dan 
in Engeland of in Duitsland. En dat de tulp Turks is, was al bekend, maar niet dat 'Tulpen uit Amsterdam' 
van Duitse hand is.  

Vooral voor de babyboomers is het een feest der herkenning met Joris Driepinter, de vlaflip en de 
flessenlikker (al heeft die geen eigen hoofdstukje). En het schrijversduo strooit met feiten en weetjes: 
Nederland telt meer fietsen dan inwoners, de Afsluitdijk moet eigenlijk dam heten (omdat hij water van 
water scheidt) en als je elke dag een museale instelling wilt bezoeken (1250) ben je meer dan drie jaar 
bezig. 

Denk overigens niet dat na lezing het raadsel van de Nederlandse identiteit is opgelost. Behalve dat de 
makers geen compleetheid hebben nagestreefd is 'identiteit vooral een verhaal dat we onszelf 
vertellen...' zo schrijven ze in het voorwoord. Dat laat onverlet dat er geen enkele andere nationaliteit 
ter wereld door weer en wind over de dijk naar de markt fietst om een rauwe haring te verorberen! 

Encyclopedie der Nederlanden - Wilma de Rek, Bert Wagendorp, Ien van der Laanen, uitgeverij Atlas, 
ISBN 9789045019369, prijs  € 24.95 

 

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1846825.ece/Maxima_identiteit_nog_niet_ontdekt
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Taak 2: Encyclopedie der Nederlanden: gatentekst 

Encyclopedie der Nederlanden 
De lekkerste drop komt uit Finland, de kaasschaaf is een Noorse uitvinding, de kroket 
___________________________ Nederlands en de meeste Goudse kaas komt uit Polen. Wie aan dit 
soort zaken zijn Nederlanderschap dacht te ontlenen, komt met de 'Encyclopedie der Nederlanden' 
_________________. Dit leuke én leerzame boek ontkracht ____________________________________ 
Nederlandse identiteit. 

Het begon allemaal met de uitspraak van prinses Máxima in 2007, dat ze 'dé Nederlandse identiteit' 
________________________. Hierdoor geprikkeld gingen Volkskrantmedewerkers Wilma de Rek en Bert 
Wagendorp op zoek naar 'typisch Nederlandse fenomenen', ____________________________________.  

Hun gretig gelezen rubriek ____________________________________________ 300 bladzijden tellende 
naslagwerk. Aangevuld met vijftig nieuwe onderwerpen zijn dat 166 lemma’s. De auteurs zijn niet te 
beroerd ______________________________________ 'de Nederlander' hiermee niet af is. 

Herkenbaar 
Een goed begin is het in elk geval wel. Veel Nederlandse bedrijven, producten en verschijnselen 
____________________________________ 'typisch Nederlands': Van Fokker en Verkade, dijken en 
doorzonwoning, tolerantie en thuisbevalling, staatsruif en stamppot, tot verzuiling en verzorgingsstaat.  

Anders wordt het bij oer-Hollands geachte symbolen als klompen, molens en tulpen: De klomp 
____________________________ Nederland al liepen veel inwoners er vroeger op; er zijn hier niet méér 
of betere molens dan in Engeland of in Duitsland. En dat de tulp Turks is, was al bekend, maar niet dat 
'Tulpen uit Amsterdam' ___________________________.  

Vooral voor de babyboomers is het een feest der herkenning met Joris Driepinter, de vlaflip en de 
flessenlikker (al heeft die geen eigen hoofdstukje). En het schrijversduo 
_____________________________________: Nederland telt meer fietsen dan inwoners, de Afsluitdijk 
moet eigenlijk dam heten (omdat hij water van water scheidt) en als je elke dag een museale instelling 
wilt bezoeken (1250) ben je meer dan drie jaar bezig. 

Denk overigens niet dat na lezing het raadsel van de Nederlandse _______________________________. 
Behalve dat de makers geen compleetheid hebben nagestreefd is 'identiteit vooral een verhaal dat we 
onszelf vertellen...' zo schrijven ze in het voorwoord. Dat laat onverlet 
____________________________________________________________door weer en wind over de dijk 
______________________________ om een rauwe haring te verorberen! 

 

Encyclopedie der Nederlanden - Wilma de Rek, Bert Wagendorp, Ien van der Laanen, uitgeverij Atlas, 
ISBN 9789045019369, prijs  € 24.95 

 

  

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article1846825.ece/Maxima_identiteit_nog_niet_ontdekt
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Taak 3 
Video Maxima: http://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0 (0:27-1:44) 
 
A2-B1: Wat zegt Maxima (letterlijk) over de Nederlanders? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
B2-C1: Wat is de Nederlandse identiteit? Maak in groepjes een definitie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taak 4 
Interculturele clichés 

http://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0
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