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Thema 6 Politiek 

 

Oefening 4 

Amina, afkomstig uit India, praat in een café met Jonathan over zijn werk als 

politicoloog. 

[A]: Jonathan, ik begreep dat jij je veel ___ politiek bezighoudt in je werk? 

[J]: Ja, dat klopt. In het ___ leven ben ik politicoloog. ___ geef ik les aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ik heb dus eigenlijk een ___ baan, die overigens heel 

erg interessant is. Aan de ___ kant kan ik alles wat ik tijdens mijn studie 

politicologie geleerd heb in de ___ toepassen en aan de ___ kant kan ik mijn 

ervaringen delen met mijn studenten. [1] 

[A]: Welke betekenis ___ het woord politiek eigenlijk? 

[J]: Nou, het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse ___ politeia, dat meerdere 

betekenissen had: burgerlijke ___, staat, staatsvorm of stadsbestuur. Het ___ 

deel van het woord is polis, dat in het Grieks ___ betekende. Zoals het woord 

politeia dus zegt, heeft politiek ___ te maken met wat er in steden en de staat 

gebeurt. [2] 

[A]: Aha. Je hebt het nu ___ over het bestuur van steden en van de staat, maar wie 

___ eigenlijk nog meer een rol in de politiek? 

[J]: Eigenlijk kan ___ wel een rol in de politiek spelen. Stel dat jij ___ geïnteresseerd 

zou zijn in politiek, dan zou je je bijvoorbeeld in je eigen ___ kunnen aansluiten 

bij een partij die op lokaal ___ met politiek bezig is. Als je het wat algemener wil 

stellen, dan zijn het vooral groeperingen die een ___ rol spelen in de politiek. Dat 

zijn niet alleen de overheden en de ___. Ook journalisten, religieuze groepen en 

economische ___ spelen ook een rol. [3] 

[A]: Oh ja, hoe moet ik me dat dan ___ voorstellen? 

[J]: Nou ja, als journalisten in de media veel ___ gaan besteden aan een onderwerp 

dat ze heel belangrijk vinden, dan zal de ___ burger daar ook veel mee 

geconfronteerd worden en daar een ___ over gaan vormen. Als de burger dan b.v. 

een politicus op ___ ziet die diezelfde mening heeft, dan is de ___ groter dat hij 

op die politicus gaat ___. stemmen. Iets dergelijks geldt ook voor ___ 

stromingen. De aanhangers van een bepaalde ___ zullen bij verkiezingen sneller 

op een partij stemmen die ___ houdt met hun religieuze ideeën bij het bestuur 

van het ___. [4]. 

[A]: Dat klinkt wel logisch, ja. Jonathan, ___ je misschien weet, kom ik uit India en 

___ is het politieke systeem totaal anders. Hier in Nederland hebben jullie heel 

veel politieke ___. Kun je daar iets over vertellen? 

[J]: Nou, Amina. Ik kan je er heel veel over vertellen, ___ dat zou te lang duren. Ik 

zal het ___ houden. In de ___ van de Nederlandse politiek zijn veel politieke 

partijen actief geweest, zowel binnen ___, de lokale politiek, als voor heel 

Nederland. De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn __ de Eerste en 

Tweede Kamer, maken deel uit ___ de regering of ___  de oppositie. Sommige 

partijen bestaan al heel ___, maar andere zijn relatief gezien ___. Partijen die al 
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heel lang meegaan zijn bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, ook wel ___ 

genoemd, het Christen Democratisch Appèl ofwel  ___, de Socialistische Partij 

ofwel  ___, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie ofwel ___, en de 

democraten ’66, ofwel ___. [5]. 

[A]:  Oh ja, een ___ van die namen heb ik eerder gehoord. Onlangs heb ik nog een 

flyer in de ___ gekregen van een van die partijen. Maar ___ gepraat over de 

politiek, ik ga nog een ___ halen. Kan ik voor jou ook nog ___ meenemen?  

[J]: Ja, lekker. Doe maar een ___ rode wijn. 

[A]: Is prima. Ik haal het even bij de bar…  

 

oefening 10 

Philipsdorp ziek van 1.500 heipalen 

Interviewer: Achter een muur van ___ containers hoor je  de heimachines. Het gedreun 

klinkt continue ___ het PSV-stadion in Eindhoven. ___ is het lawaai af en toe 

oorverdovend. Binnenshuis klinkt het ___ weliswaar gedempt, maar is de overlast 

misschien nog wel ___. De vloer, het ___ op de schaal, de kopjes op de tafel. Alles ___ 

op de beat van de heimachines. De mensen die ___ wonen, zijn er natuurlijk niet blij 

mee. Ik peil een paar reacties van de ___:  

Eh, meneer, dit is ___ pretje, lijkt me. 

Bewoner A: nee, zeker niet. Ik woon recht ___ de bouwplaats. Die dreun, die trilling gaat 

dwars door je ___. Je wordt er ___ van. Vanuit mijn huis kan ik de bouwput niet zien 

___ de gemeente een metershoge muur van ___ zeecontainers heeft geplaatst. De 

bedoeling was dat die ___ de geluidsoverlast zou verminderen, maar het helpt ___. Kijk 

maar, waar ___ staan, zitten er gaten in de muur waar het geluid ___ doorheen komt.  

Interviewer: Naast het PSV-stadion wordt een ___ appartementen- en kantorencomplex 

inclusief parkeergarage gebouwd. In de ___ worden 1.500 palen geheid. De bewoners 

van Philipsdorp – zo heet de ___ arbeiderswijk van Philips – zitten ___ januari tot ___ 

april in de herrie. Mevrouw, houdt u het nog een ___ vol? 

Bewoonster B: Nee, het is ___ niet meer te doen. We praten er veel over met ___ op 

straat. We worden er helemaal ___ van. In huis lopen we met oorkappen op, ___ de 

geluidsoverlast, maar dat ___ in huis, dat gaat maar door, dat raak je niet ___. 

Bewoner C: Inderdaad, het is echt te gek! Ik ___ een startende ondernemer en werk 

vanuit ___. Ik kan me ___ niet concentreren. Er zijn ___ heimachines bezig die soms 



De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

tegelijk, dan weer ___ elkaar dreunen. Ook ’s avonds en ___ denk ik dat ik het lawaai 

nog hoor, ook als de machines ___. Het is net als bij een ___. Als je daarvan afkomt, 

voel je de ___ nog. Dat is ___ met die  heimachines: als ze zijn gestopt, voel je het 

gedreun nog. 

Interviewer: (tegen het publiek) Ja, je zou er dol van worden! Maar de ___ komen steeds 

meer in opstand. Voor het ___ van veel huizen hangen ___ protestaffiches. Vorige week 

hebben enkele bewoners uit frustratie zelfs ___ gegooid naar de bouwvakkers. Die 

gingen namelijk ook ___ zes uur ’s avonds door met heien, en dat was niet volgens de 

___.  En gisteren werd ook nog ___ dat de heiwerkzaamheden ___ weken langer zullen 

duren, door de ___ ondergrond. Maar de gemeente beseft dat de overlast ___ is en wil 

iets doen voor de bewoners. 

Interviewer:(tegen de bewoners) Nou, mensen, ik heb ___ nieuws voor jullie van de ___. 

Ze begrijpen dat dit heel vervelend voor jullie is. ___ krijgen bewoners en ondernemers 

voor wie het echt te gek wordt, ___ andere woon-en werkruimte aangeboden.  

Bewoners (door elkaar): ja, ja, dat zal wel…. ___ woonruimte, waar dan? …ach, flikker 

toch op, dat ___ je toch zelf niet?... Nou, ik wil wel een tijdje in het huis van de ___ 

wonen … ha ha, dat is de beste grap die ik tot nu toe gehoord heb. 

 


