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Les 15 Nederland in 2060

gateNtekst 1

Hoe zien de wereld en Nederland __________ in 2060? Is het einde nabij __________ wacht ons een glorieuze 

toekomst waarin __________ van alle gemakken zijn voorzien? Hieronder __________ je dagboekfragmenten uit 

het leven van __________ toekomstige inwoner van wat we nu __________ Nederland noemen. Puur fantasie, of 

een __________ die steeds dichterbij komt? En is __________ een doemscenario of juist een droom __________ 

zou je graag met deze vrouw __________ ruilen? 

Donderdag 14 oktober 2060 

Het __________ erg koud en bewolkt en de __________ sneeuw is al gevallen. Het lijkt __________ of het ieder 

jaar vroeger gaat __________. Gelukkig was het droog tijdens de __________. We zijn verhuisd naar  (het 

vroegere __________). Net op tijd, want de laatste __________ kunnen ieder moment doorbreken. Helaas zijn 

__________ grondstoffen die nodig zijn om zonnepanelen __________ touch screens te maken op. We __________ 

nu dus alleen windenergie in ons __________ huis, waardoor we niet voortdurend stroom __________ en wel 

bedorven melk. Bovendien kunnen __________ de koelkast niet openmaken als de __________ huilt, omdat de 

spraakherkenningssoftware dan niet __________. Zo frustrerend als je dorst hebt! __________ interesseert dat 

niet. Hij vertelt smakelijke __________ over hoe het vroeger ging in __________ jeugd toen bijna niemand nog een 

__________ had. Volgens mij verheugt hij zich __________ stiekem op dat het weer wordt __________ vroeger. 

Maar intussen zitten wij met __________ gebakken peren. 

Dinsdag 19 oktober 2060 

__________ wilde ik het huiswerk voor mijn __________ Nederlands op de ingebouwde chip in __________ hoofd 

downloaden. Hadden we geen stroom, __________ het windstil was! Moest ik de __________ zelf gaan leren. 

Als het zo __________ moet ik straks nog met een __________ boek leren. Ik moet er niet __________ denken! 

Oma is wel erg blij __________ ik die cursus Nederlands volg. Nu __________ ze met mij tenminste Nederlands 

spreken. __________ kan er maar niet aan wennen __________ iedereen nu Chinees spreekt. Weet je __________ 

ook grappig is? Ze vertelde dat __________ mensen 50 jaar geleden nog dachten __________ Engels een echte 

wereldtaal zou worden. __________ zouden die nu denken als ze __________ dat er een speciaal project is 

__________ om het Engels voor uitsterven te __________? 

Woensdag 27 oktober 2060 

Oma was __________ jarig. We konden niks origineels verzinnen, __________ hebben we haar maar een nieuwe 

__________ gegeven. Ze had nog zo’n heel __________ met knoppen, die niet eens gezichtsuitdrukkingen kon 

lezen __________ begreep. Een glimlach, emoties, laat staan een traan, __________ veel te moeilijk voor dat 

domme ding. De __________ is alleen nog niet helemaal goed __________: hij had haar verbazing als angst 

geïnterpreteerd __________ begon rustgevende muziek te spelen en __________ de kamer groen. Oma werd 

er __________ nerveus van. Ze is een schat, maar __________ leeft echt nog in de vorige __________. ‘Al die 

elektrische dingen vind ik maar eng,’ __________ in m’n oor. Ze begrijpt ook __________ steeds niet hoe je 

met behulp __________ nanotechnologie dingen van kleur of smaak kan veranderen. ‘ __________ is iets voor 

professoren, daar __________ ik toch niks van afweten,’ zei __________ verwijtend. Gelukkig konden we de optie 

__________ herkennen uitschakelen. Van mijn broertje kreeg __________ ook nog een handgeschreven brief 

die hij had __________ bij de cursus ‘pen en papier’. __________ vond ze echt schitterend. Uiteindelijk werd het 

__________ een heel feestelijke dag en heeft __________ alle verwennerij. 
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Maandag 8 november 2060 

Ik __________ besloten niet meer naar het nieuws __________ kijken. Het is iedere dag gevuld __________ 

berichten over natuurrampen en de gevolgen __________ het energie- en voedseltekort: fabrieken en __________ 

die moeten sluiten, treinen die niet __________ kunnen rijden enz. De overheid grijpt 

 __________ in en zet militairen in, maar __________ dreigen grotere problemen. Een en al __________. Steeds 

meer mensen komen zonder eten __________ zonder werk te zitten en kunnen __________ niet naar andere 

planeten verhuizen, omdat __________ energie tekortkomen voor de raketten. Daardoor __________ ik niet meer 

op familiebezoek bij __________ nichtjes op Mars en kunnen we __________ alleen nog zeewier en insecten eten, 

__________! 

Het enige voordeel van de energiecrisis __________ dat de cyberoorlog en –criminaliteit dan __________ 

eindelijk stopt, en ook die diefstal __________ identiteit eens ophoudt. Maar de nadelen __________ zwaarder: 

zonder stroom kunnen we de __________ niet meer zuiveren en krijgen we __________ gezondheidsproblemen. 

Bovendien kunnen we dan geen __________ longen en harten meer laten groeien. __________ is het nieuwe 

hart voor overgrootvader __________ klaar. Volgende week is de operatie __________ ze zijn nieuwe hart uit een 

__________ halen en bij hem inbrengen. Dan __________ hij weer oefenen voor de marathon __________ de 

hardloopclub voor 100+-ers. Als __________ daar tenminste tijd voor heeft naast __________ werk als dominee, 

nu de één __________ de ander zich bekeert. Hij heeft __________ ook erg druk met zijn protestacties __________ 

genetische selectie. Laatst had hij nog __________ hele discussie met een echtpaar uit __________ straat. Zij 

hebben een dochtertje met __________ capaciteiten besteld, maar kregen bericht van __________ overheid dat er 

de afgelopen maanden __________ muzikale kinderen zijn besteld en dat __________ een andere keuze moeten 

maken. Overgrootvader __________ ze nu over te halen om __________ de optie ‘geen voorkeur’ te kiezen, 

__________ of dat gaat lukken? Als ik __________ was zou ik een kind met __________ voor de natuur bestellen. 

Misschien kan __________ de laatste vogels nog redden. Het __________ toch zonde zijn als die ook __________ 

zouden sterven. 

Zaterdag 13 november 

Overgrootvaders __________ is gelukkig goed verlopen. Om dat __________ vieren zijn we gisteren naar het 

__________ geweest met z’n allen. Er was __________ tentoonstelling over het leven hier aan __________ begin 

van de eenentwintigste eeuw. Dat __________ echt heel grappig. Nederland was toen __________ leeg! Er waren 

huizen en gebouwen __________ kale daken en aparte weilanden met __________ en velden met groentes en 

bloemen. __________ zag er heel gek uit. Blijkbaar __________ pas 20 jaar geleden iemand op __________ idee 

gekomen om de koeien en __________ op de daken te zetten. Ze __________ een huis uit 2005 nagebouwd waar 

__________ in kon. Ik keek m’n ogen __________. Voor alles hadden ze toen aparte __________: om te bellen, om 

televisie te __________, om muziek te luisteren, om elkaar __________ te sturen (die moest je toen __________ 

typen) en om het huis schoon __________ maken (dat deden ménsen toen.) __________ hele huis stond ermee 

vol. En __________ te koken gebruikten ze een apparaat __________ echt vuur uit kwam: levensgevaarlijk! In 

__________ slaapkamers stonden grote kasten helemaal vol __________ kleren en schoenen. Er werd toen 

__________ geen nanotechnologie gebruikt om dingen van __________ e.d. te veranderen. Bovendien hadden 

__________ thuis nog geen 3D-printers waarmee __________ al je spullen zelf kan printen. __________ moesten 

dus voor ieder seizoen kleding __________ in verschillende kleuren. 

Ook de voertuigen __________ er toen heel grappig uit: ze __________ allemaal wielen en reden op een 

__________ gemaakt van olie. Men werkte in __________ gebouwen en ging naar zijn werk __________ een auto 

zonder begroeiing, die je __________ wassen in plaats van knippen. Ze __________ die ook voor vakantie. Je 

kon __________ nog geen virtuele vakanties boeken, dus __________ de cultuur van een ander land __________ 

ervaren of de zon te voelen, __________ mensen uren reizen. 

Er bestonden toen __________ allerlei lichamelijke en psychische ziektes en __________ werden gemiddeld 

maar 80 jaar oud. __________ keken toen nog niet bij ongeboren __________ welke ziektes ze zouden kunnen 
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krijgen. __________ werden dus pas behandeld als ze __________ waren. Als er al een behandeling __________. 

Echt zielig. DNA kenden ze toen __________ wel, maar werd nog niet gebruikt __________ het sluiten van 

vriendschappen en matchen __________ partners. Je moest zelf op goed __________ een partner kiezen en 

dan maar __________ dat de relatie goed zou gaan, __________ je voor! We hebben nu een _________ andere 

problemen, maar ik moet er __________ niet aan dénken dat ik in __________ had moeten leven! 

gateNtekst versie 2

Hoe zien de wereld en Nederland eruit in 2060? Is het einde nabij of wacht ons __________ glorieuze toekomst 

waarin we van alle gemakken __________ voorzien? Hieronder zie je dagboekfragmenten uit het __________ van 

een toekomstige inwoner van wat we __________ nog Nederland noemen. Puur fantasie, of een __________ die 

steeds dichterbij komt? En is dit __________ doemscenario of juist een droom en zou __________ graag met deze 

vrouw willen ruilen? 

Donderdag 14 oktober 2060 

Het is erg koud en __________ en de eerste sneeuw is al gevallen. __________ lijkt wel of het ieder jaar vroeger 

__________ sneeuwen. Gelukkig was het droog tijdens de __________. We zijn verhuisd naar  (het vroegere 

Limburg). __________ op tijd, want de laatste dijken kunnen __________ moment doorbreken. Helaas zijn de 

grondstoffen die __________ zijn om zonnepanelen en touch screens te __________ op. We hebben nu dus 

alleen windenergie __________ ons nieuwe huis, waardoor we niet voortdurend __________ hebben en wel 

bedorven melk. Bovendien kunnen __________ de koelkast niet openmaken als de baby __________, omdat 

de spraakherkenningssoftware dan niet werkt. Zo __________ als je dorst hebt! Overgrootvader interesseert 

dat __________. Hij vertelt smakelijke verhalen over hoe het __________ ging in zijn jeugd toen bijna niemand 

__________ een koelkast had. Volgens mij verheugt hij __________ er stiekem op dat het weer wordt __________ 

vroeger. Maar intussen zitten wij met de __________ peren. 

Dinsdag 19 oktober 2060 

Gisteren wilde __________ het huiswerk voor mijn cursus Nederlands op __________ ingebouwde chip in mijn 

hoofd downloaden. Hadden __________ geen stroom, omdat het windstil was! Moest __________ de teksten zelf 

gaan leren. Als het __________ doorgaat moet ik straks nog met een __________ boek leren. Ik moet er niet aan 

__________! Oma is wel erg blij dat ik __________ cursus Nederlands volg. Nu kan ze met __________ tenminste 

Nederlands spreken. Ze kan er maar __________ aan wennen dat iedereen nu Chinees spreekt.  __________ je wat 

ook grappig is? Ze vertelde __________ veel mensen 50 jaar geleden nog dachten __________ Engels een echte 

wereldtaal zou worden. Wat __________ die nu denken als ze horen dat __________ een speciaal project is gestart 

om het __________ voor uitsterven te behoeden? 

Woensdag 27 oktober 2060

Oma was vandaag jarig. We konden niks __________ verzinnen, dus hebben we haar maar een __________ 

robot gegeven. Ze had nog zo’n heel __________ met knoppen, die niet eens gezichtsuitdrukkingen kon lezen 

of gebaren __________. Een glimlach, emoties, laat staan een traan, allemaal veel __________ moeilijk voor dat 

domme ding. De nieuwe is alleen __________ niet helemaal goed afgesteld: hij had haar __________ als angst 

geïnterpreteerd en begon rustgevende muziek te __________ en maakte de kamer groen. Oma werd 

 __________ helemaal nerveus van. Ze is een schat, maar __________ leeft echt nog in de vorige eeuw. ‘ 

__________ die elektrische dingen vind ik maar eng,’ fluisterde ze in __________ oor. Ze begrijpt ook nog steeds 

niet __________ je met behulp van nanotechnologie dingen van __________ of smaak kan veranderen. ‘Dat is iets 

voor professoren, __________ daar kan ik toch niks van afweten,’ __________ ze verwijtend. Gelukkig konden we 

de optie __________ herkennen uitschakelen. Van mijn broertje kreeg ze __________ nog een handgeschreven 
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brief die hij had gemaakt bij __________ cursus ‘pen en papier’. Dat vond ze __________. Uiteindelijk werd het 

toch een heel feestelijke __________ en heeft oma genoten van alle verwennerij. 

Maandag 8 november 2060 

Ik heb besloten niet meer naar het __________ te kijken. Het is iedere dag gevuld __________ berichten 

over natuurrampen en de gevolgen van __________ energie- en voedseltekort: fabrieken en restaurants die 

__________ sluiten, treinen die niet meer kunnen rijden __________. De overheid grijpt wel in en zet __________ 

in, maar overal dreigen grotere problemen. Een __________ al ellende. Steeds meer mensen komen zonder 

__________ en zonder werk te zitten en kunnen __________ niet naar andere planeten verhuizen, omdat we 

__________ tekortkomen voor de raketten. Daardoor kan ik __________ meer op familiebezoek bij mijn nichtjes 

op __________ en kunnen we bijna alleen nog zeewier __________ insecten eten, bah! 

Het enige voordeel van __________ energiecrisis is dat de cyberoorlog en –criminaliteit __________ misschien 

eindelijk stopt, en ook die diefstal __________ identiteit eens ophoudt. Maar de nadelen wegen __________: 

zonder stroom kunnen we de lucht niet __________ zuiveren en krijgen we allemaal gezondheidsproblemen. 

Bovendien __________ we dan geen nieuwe longen en harten __________ laten groeien. Gelukkig is het nieuwe 

hart __________ overgrootvader bijna klaar. Volgende week is de __________ waarbij ze zijn nieuwe hart uit een 

__________ halen en bij hem inbrengen. Dan kan __________ weer oefenen voor de marathon met de __________ 

voor 100+-ers. Als hij daar tenminste __________ voor heeft naast zijn werk als dominee, __________ de één 

na de ander zich bekeert. __________ heeft het ook erg druk met zijn __________ tegen genetische selectie. 

Laatst had hij nog __________ hele discussie met een echtpaar uit de __________. Zij hebben een dochtertje met 

muzikale capaciteiten __________, maar kregen bericht van de overheid dat __________ de afgelopen maanden 

teveel muzikale kinderen zijn __________ en dat ze een andere keuze moeten __________. Overgrootvader 

probeert ze nu over te halen __________ voor de optie ‘geen voorkeur’ te kiezen,  __________ of dat gaat lukken? 

Als ik hen __________ zou ik een kind met liefde voor __________ natuur bestellen. Misschien kan die de laatste 

__________ nog redden. Het zou toch zonde zijn __________ die ook uit zouden sterven. 

Zaterdag 13 november 

Overgrootvaders operatie is gelukkig goed verlopen. Om __________ te vieren zijn we gisteren naar het 

__________ geweest met z’n allen. Er was een __________ over het leven hier aan het begin __________ de 

eenentwintigste eeuw. Dat was echt heel __________. Nederland was toen zo leeg! Er waren __________ en 

gebouwen met kale daken en aparte __________ met koeien en velden met groentes en __________. Dat zag 

er heel gek uit. Blijkbaar __________ pas 20 jaar geleden iemand op het __________ gekomen om de koeien 

en bloemen op __________ daken te zetten. Ze hadden een huis __________ 2005 nagebouwd waar je in kon. 

Ik __________ m’n ogen uit. Voor alles hadden ze __________ aparte apparaten: om te bellen, om televisie 

__________ kijken, om muziek te luisteren, om elkaar __________ te sturen (die moest je toen nog __________)

en om het huis schoon te maken (__________ deden ménsen toen). Het hele huis __________ ermee vol. En om 

te koken gebruikten __________ een apparaat waar echt vuur uit kwam: __________! In de slaapkamers stonden 

grote kasten helemaal __________ met kleren en schoenen. Er werd toen __________ geen nanotechnologie 

gebruikt om dingen van kleur __________.d. te veranderen. Bovendien hadden mensen thuis __________ geen 

3D-printers waarmee je al je __________ zelf kan printen. Ze moesten dus voor __________ seizoen kleding kopen 

in verschillende kleuren.

Ook __________ voertuigen zagen er toen heel grappig uit: __________ hadden allemaal wielen en reden op een 

__________ gemaakt van olie. Men werkte in aparte __________ en ging naar zijn werk in een __________ zonder 

begroeiing, die je moest wassen in __________ van knippen. Ze gebruikten die ook voor __________. Je kon toen 

nog geen virtuele vakanties __________, dus om de cultuur van een ander __________ te ervaren of de zon te 

voelen, __________ mensen uren reizen. 
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Er bestonden toen nog __________ lichamelijke en psychische ziektes en mensen werden __________ maar 80 

jaar oud. Dokters keken toen __________ niet bij ongeboren baby’s welke ziektes ze __________ kunnen krijgen. 

Mensen werden dus pas behandeld  __________ ze ziek waren. Als er al een __________ was. Echt zielig. DNA 

kenden ze toen __________ wel, maar werd nog niet gebruikt voor __________ sluiten van vriendschappen en 

matchen van partners. __________ moest zelf op goed geluk een partner __________ en dan maar hopen dat 

de relatie __________ zou gaan, stel je voor! We hebben __________ een hoop andere problemen, maar ik moet 

__________ toch niet aan dénken dat ik in __________ had moeten leven!
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