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 Linda de Mol ziet het als een positieve 
inburgeringscursus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linda showt dat ze 
van Holland houdt 
Van onze showbizz-verslaggeefster 
Elsa Zamboni 
 
Het is tijd om de mopperende  
Hollander weer een glimlach op 
het gezicht te laten krijgen. De  
goedlachse Linda de Mol gaat  
zich daarvoor hard maken en  
neemt de presentatie van ‘Ik hou 
van Holland’  vanaf 8 maart op 
zich. Twee teams nemen het  
tegen elkaar op en worden onder- 
vraagd over hun kennis van Ne- 
derlandse films, televisie, muziek, 
actualiteiten, sport, taal en alge- 
mene Hollandse weetjes. 
Linda: “Het is een soort positieve 
inburgeringscursus, maar dan met  
een hoog ‘oh ja’-gehalte.” 
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Moeder Chinese vondeling 
bekend 

 
De politie is nog wel naar haar op zoek, maar weet nu wie de 
vrouw is die vorige week haar Chinese zoontje in een trein 
achterliet. 
Van onze verslaggever Aymen Hago 
 
De politie in Haarlem weet wie de moeder is van het Chinese 
jongetje Leonardo Zhang dat vorige week in een trein tussen 
Leiden en Haarlem werd achtergelaten. Na onderzoek is bekend 
uit welke Italiaanse plaats hij en zijn moeder komen. De zaak 
wordt daarom niet meer besproken in het programma 
‘Opsporing verzocht’. 
De achtjarige Leonardo werd vorige week dinsdag door een 
treinreiziger gevonden en aan NS-personeel overgedragen. 
Jeugdzorg heeft zich daarna over de jongen ontfermd. Leonardo 
spreekt Chinees en Italiaans. Hij verklaarde eerder tegen de 
politie dat zijn moeder wegging met een Chinese man. Van de 
moeder ontbrak sindsdien ieder spoor. 
De zaak zou in ‘Opsporing verzocht’ aan bod komen, maar dat 
gaat niet door nu de identiteit van de moeder onomstotelijk 
vaststaat. Daarom is de zaak niet geschikt voor het tv-program-
ma, verklaart een politiewoordvoerder. Uitzending zou de 
privacy van de moeder schaden. Haar foto kan bijvoorbeeld niet 
meer worden getoond, zoals het plan was. Er wordt nog wel 
naar de moeder van Leonardo gezocht. Zij kan maximaal twee 
jaar celstraf krijgen. 
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Ongeschikt  
voor het ouderschap 

Wanneer mag je iemand een kind ontzeggen? 
Artsen willen duidelijk kader 

 
Van onze verslaggeefster 
Mariya de Nijs – Achbakou 
 
Artsen willen een protocol 
voor de beslissing of 
iemand geschikt is om 
kinderen te krijgen. 
Nederlandse vrouwen krijgen 
op steeds latere leef-
tijd kinderen. Dat kan 
betekenen dat het 
moeilijker wordt 
zwanger te worden. 
Het aantal aanvragen 
voor een IVF (invitro-
fertilisatie-) 
behandeling loopt dan 
ook op. Inmiddels 

wordt 15.000 keer per 
jaar zo’n verzoek 
gedaan. 
Als de ‘wensouders’ medisch 
ongeschikt zijn om een kind 
te krijgen, is een weigering 
meestal goed uit te leggen. 
Maar wat zeg je als je 
twijfels hebt over de psychi-
sche conditie van de ouders, 
als er sprake is van alcohol-
misbruik of een geschiedenis 
met kindermishandeling? 
Landelijk voorzitter van IVF-
artsen Jan Kremer vindt dat 

er een protocol moet komen, 
een kader waarbinnen artsen 
hun beslissing over een IVF-
behandeling kunnen nemen. 
Het moet duidelijk zijn waar-
om een arts een behandeling 
weigert en ook wat daar voor 
procedure aan vooraf is ge-

gaan, vindt Kremer. Nu zit 
die beslissing over de IVF-
aanvraag nog in een sche-
mergebied, vergelijkbaar met 
de situatie die jaren geleden 
rond euthanasie bestond. In 
het UMC St Radboud, waar 
Kremer werkt, komt het een 
paar keer per jaar voor dat 
een behandeling wordt 
geweigerd op niet-medische 
gronden; preciese cijfers zijn 
niet beschikbaar. 

Kremer benadrukt dat het 
hem gaat om een protocol, 
niet om strakke richtlijnen 
die voorschrijven wanneer je 
wel of niet moet weigeren. 
“Elke situatie is uniek, een 
algemene richtlijn past daar 
niet bij. Het gaat erom dat 

duidelijk is hoe je 
de beslissing 
neemt, niet om wat 
voor beslissing je 
neemt.” Bij dat 
besluit kunnen, 
buiten de behande-
lende arts, bijvoor-
beeld een psycho-
loog en een maat-
schappelijk werker 
betrokken zijn.  
“Maar het mooiste 

is natuurlijk als een stel zelf 
inziet waarom ze beter 
kunnen afzien van IVF.” 

Als de ‘wensouders’ medisch ongeschikt zijn om een kind 
te krijgen, is zo’n weigering meestal goed uit te leggen. 

Staatssecretaris van Volks-
gezondheid Jet Bussemaker 
heeft gisteren aangekondigd 
dat ze een commissie instelt 
om een protocol op te stellen. 
Wanneer die commissie met 
een advies komt is nog  on-
bekend. 

 



 
 
Woorden bij ‘Linda de Mol’: 
 
mopperen    : (een beetje) boos praten 

de verslaggeefster   : journaliste, vrouw die voor een krant werkt. 

gaat zich daarvoor hard maken : gaat erg haar best doen, gaat daarvoor zorgen 

op zich nemen    : gaan doen 

de kennis    : wat je van iets weet 

het tegen elkaar opnemen  : tegen elkaar spelen of vechten 

de actualiteiten   : dingen in het nieuws 

weetjes    : dingetjes die je misschien weet 

een hoog oh-ja gehalte  : als je de antwoorden hoort, denk je: ‘oh ja!’ 

 
 
 
 
Vragen bij ‘Linda de Mol’: 
 
 
1. Waar gaat dit stukje over? 
 a over een tv-programma 
 b over een inburgeringscursus 
 c over een Amerikaanse vrouw die van Holland houdt 
 
 
2. Wie is Linda de Mol? 
 a een docente die een inburgeringscursus geeft 
 b een vrouw die tv-programma’s presenteert 
 c een vrouw die altijd moppert 
 d een vrouw die alles weet over Nederlandse films, televisie, muziek, etc. 
 
 
3. Waarvoor gaat Linda de Mol zich hard maken? 
 a voor meer inburgeringscursussen 
 b voor de presentatie van ‘Ik hou van Holland’ 
 c dat de mensen weer een glimlach op hun gezicht krijgen 
 
 
4. Waarom noemt Linda de Mol het programma een inburgeringscursus? 
 a Wie alle antwoorden weet krijgt een verblijfsvergunning. 
 b Het zijn allemaal heel moeilijke vragen, die bijna niemand weet. 
 c Het is een spelletje met allemaal vragen over Nederland. 
 
 
 



Woorden bij ‘Chinese vondeling’: 
 
de vondeling   : een kind dat gevonden wordt zonder moeder, vader of familie 

overdragen   : een formeel woord voor ‘geven aan’ 

jeugdzorg   : organisaties die kinderen en ouders helpen met problemen 

zich ontfermen over  : de zorg op je nemen, proberen de problemen op te lossen 

ontbreken   : weg zijn, niet (meer) gevonden kunnen worden 

aan bod komen  : het krijgt een plaats, er wordt over gepraat 

onomstotelijk   : 100 % zeker 

de woordvoerder  : iemand die voor een organisatie met de kranten en tv praat. 

geschikt voor   : goed voor 

schaden   : slecht zijn voor 

 
 
 
Vragen bij ‘Chinese vondeling’: 
 
 
1. Waarover gaat de tekst? 
 a over een chinees jongetje dat is weggelopen van zijn moeder 
 b over een moeder die haar zoontje heeft achtergelaten in de trein 
 c over een jongetje dat helemaal alleen was omdat zijn moeder in Italië voor 2 
  jaar in de gevangenis zit. 
 
 
2. Hoe weet de moeder wie de moeder is van het Chinese jongetje? 
 a dat heeft het jongetje verteld 
 b ze hebben de moeder in Italië gevonden 
 c iemand die de moeder kende heeft het aan de politie verteld 
 d dat staat niet duidelijk in de tekst 
 
 
3. Wat is ‘Opsporing verzocht’? 
 a een computerprogramma van de politie 
 b dat er overal op politiebureau’s, in stations en op straat foto’s van de moeder 
  hangen, met het telefoonnummer van de politie  
 c een tv-programma 
 
 
4. Hoeveel alinea’s heeft het stuk tekst vanaf ‘De politie in Haarlem…’? 
 a 3 
 b 4 
 c 5 
 



5. Probeer van elke alinea heel kort op te schrijven waar de alinea over gaat: 
 
 1. ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 2 ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 3. ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 4. ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 5. ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

 



Woorden bij ‘Ongeschikt voor het ouderschap’: 
ontzeggen   : zeggen dat je iets niet mag hebben 
het kader   : afspraken over wat wel kan en wat niet kan 
het protocol   : regels over hoe je een beslissing moet nemen. 
invitrofertilisatie  : proberen een ‘zwangerschap’ te maken buiten het lichaam, in 
      een laboratorium 
loopt op   : wordt groter 
de weigering   : als je zegt: ‘Nee, ik doe het niet!’ 
de mishandeling  : slaan, pijn doen of andere slechte dingen doen 
het schemergebied  : een ‘grijs’ gebied: het is niet helemaal duidelijk of het wél of 
      niet mag. 
vergelijkbaar   : ongeveer hetzelfde 
de grond   : de reden, waarom iets zo is 
strakke richtlijnen  : precieze regels 
de maatschappelijk werker : iemand die helpt bij problemen 
het stel    : het paar, twee mensen die samen leven 
afzien van   : iets niet gaan doen 
de staatssecretaris  : ‘onder-minister’ 
aankondigen   : officieel zeggen dat je iets gaat doen 
instellen   : starten, maken 
opstellen   : schrijven, maken 
 
Vragen bij ‘Ongeschikt voor het ouderschap’: 
 
1. Waar gaat deze tekst over? 
 a over vrouwen die geen kinderen willen 
 b over regels voor abortus 
 c over de beslissing wie wel een goede ouder is en wie niet 
 d over mensen die teveel alcohol drinken en hun kinderen mishandelen 
 
2. Wat willen de artsen? 
 a meer salaris omdat ze zulke moeilijke beslissingen moeten maken 
 b duidelijke regels over hoe ze een beslissing moeten nemen 
 c heel precieze regels over wie wel een kind mag krijgen en wie niet. 
 d dat ze hulp krijgen van een psycholoog of een maatschappelijk werker als ze 
  problemen hebben op het werk 
 
3. Aan welke mensen is het voor artsen niet moeilijk uit te leggen dat ze geen vader 
 of moeder kunnen worden? 
 a mensen die door medische problemen niet goed kinderen kunnen krijgen 
 b mensen die hun kinderen mishandelen 
 c mensen die al een beetje oud zijn om nog een kind te krijgen 
 d mensen met een psychisch probleem 
 
4. Wat gaat de staatssecretaris doen? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. Wat denk jij: mogen alle mensen kinderen krijgen? Zo nee, wie niet? 



Schrijfopdracht bij de cartoon over Cuba: 
 
Kijk naar de cartoon over Cuba. Schrijf een kort stukje over de tekening. In je stukje 
moet je antwoord geven op de volgende vragen: 
- Wat zie je op de tekening 
- Hoe ziet de auto eruit? Wat betekent dat? 
- Wie zijn de mannen achter de auto? 
- Wat doet de eerste man, en wat doet de tweede man? 
- Cartoons zijn vaak kritische tekeningen over het nieuws en over de samenleving. 
 Wat wil de tekenaar van deze cartoon volgens jou zeggen met de tekening, en 
 waar heeft hij kritiek op? 
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